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إىل تلك اليت أحبها وأقسم أني لن أفارقها ولن أختلّى عنها ما 
  حييت

  إىل تلك اليت مهما قست وتغيرت وغربتين فيها فلن أحيد
  إىل تلك اليت اتعذّب فيها ومنها وهلا

  .....حبيبيت       
  .... البالد أحلى        
  مصر             
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                  أهو دا اللي صار
  وآدي اللي كان    
      ما لكش حق تلوم علي  

                 تلوم علي ازاي يا سيدنا
  وخري بالدنا ماهوش بإيدنا  
    قلّي عن أشياء تفيدنا               
      وبعدها ابقى لوم علي…  

       م العجايب  مصر يا أ
  شعبك أصيل واخلصم عايب  
      خلّي بالك من احلبايب            
  …دول أنصار القضية      

  
    بدل ما يشمت فينا حاسد  

  إيدك يف إيدي وقوم جناهد  
    واحنا نسأل كل واحد             
  واأليادي تكون قوية      

  
  - بديع خريي -
  - سيد درويش -

  - فريوز -
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 بل ، وغري معقولة، ورهيبة، وغريبة، وقاسية،هي احلياة قصرية مك
! دت؟ـملاذا ول! ؟مايراودك هذا الشعور يو أمل ، غري حمتملةناأحيا

  !؟لًاين مل أوجد أصأماذا لو ! ودي؟ـماهي الفائدة من وج

 - كائنات عن سائر الناود - أدرك أن حيايت بالذاتضا أيكنت
  .داقصرية ج

ت لكم مدى صحة ثب وأل،كد لدي من ساعة ولدت تأهو يقني
أو السنة  ،داغ ، رمبا اليوم،لًا ما عليكم سوى االنتظار قلي،يينيق

فأنا إن فقدت  ،وا من االنتظاروال متلّ ،املهم أن تنتظروا ،القادمة
أال  ،لًايربطين ذه احلياة فعأكون قد فقدت كل ما  ،اهتمامكم مبويت

  .سـعـتيل من  اي ،لًاولو قلي ،تمامكمى اهميكنين أن استحوذ عل

  ! هذا احلد؟لذي يثريكم إىلاما 

خوته إفدناه حنن ما الذي است ، منكم حبياته أيهما الذي فعل
  !  منكم؟ونسباؤه وزمالؤه يف اإلنسانية من أيوأصدقاؤه وجريانه 

  .أنت يا هذا

  !  تكون جنحت؟ هكذاتظن أنك ،ا وفريلًاعتقد أنك مجعت مات
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قد ن وأهكذا تك ،ما ونعيثًانك ستترك لزوجتك وأوالدك إرأأل
  ؟عملت ما عليك

  ، ناحس
  !مائة سنة؟!  سنة من وفاتك؟نيأخربين من سيذكر امسك بعد مخس

  !!ألف؟ ،بل
اتبخت من أحفاد أحفاد أحفادك ميشي ماهل جتد يومها أحدر 

  : الفرح والسعادةى مبنتهفًا هنا وهناك هاتقافزويت
  !!جدي األول فالن؟ ىعاشت ذكر

كنك ختيل أنه سيكون حينئذ بل أمي! ؟سيصله من مالك تظن كم 
ا مدقافقري؟ ال جيد قوت يومهع  

  ؟أليست كذلك! فكرة مفزعة؟
  .ر وأسألك العفوذعالأستمحيك 

  ؟ضاوماذا تركت لنا أنت أي
   ،لوحة مجيلة

 ؟يا عبقرناأتظن أم سيجدونك فنا ،ضمركل نسيجها وتآسيت
  !؟مىت

  !؟ مىتإىل ،ولكن، رمبا؟ بعد وفاتك
واليوم ينعتونك  ، يدريك أن الذوق لن يتغرينم ،موسيقى مجيلة

  .بالعبقرية ويطلقون عليك من أمساء الكمال واجلمال ما يطلقون
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، مائة سنة فقط، أؤكد لك أن الشباب والشابات بعد مائة سنة
أو لرمبا  ،سيقاك مو إىلواوالغثيان إذا استمعئ يوالقسيصابون بالدوار 

أم  واألوقع من هذا،  ظهورهم من شدة الضحكىسيسقطون عل
  !!صدر منهتسيغلقون املصدر الذي 

  ،  خرييةةمؤسس ، عملك الصاحلياتتيه أنت مدع
؟قًاهل كانت خريية ح ،رىت!  

  !هل ذهبت كل تربعات الطيبني ملن يستحقون؟
  !أمل تكن تلك وسيلة لغسيل أموالك؟

  ! لنشاط غري قانوين؟ارأمل تكن ستا
  !؟لًابل ما هو القانون أص

مالذي حيدد اخلطأ والصواب؟ن !  
  !!من الذي حيدد العقوبة والثواب؟

اآلخرين؟ىومالئكة حتكم علآهلة بنا أنفسنا أنص !  
  ؟نصادر أراءهم وحريام

  ؟ننتهك حرمام وأعراضهم
  ؟برئواحلق منا  ،نتخيل أننا احلق

  !!! اليقنييهكذا لد، كم قصريةأمحد اهللا أن حيايت مع
  !كم منكم اآلن نعتين باملكتئب؟
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 عين ونسج القصص ه تصورات وضعأعتقد أن بعضكم قد بدأ يف
 الناجحني علىحاقد ناقم عليه و ،فما أنا إال فاشل أخر ،احملبوكة

  ...وأنين... وأنين ،وأنين ،أمثاله
وفاشل ، قبيح ذو وجه لًا مثينألن،  ال أجد امرأة حتبينلًاوأنين مث
  !!!صاحب عاهة أو مرض ، ولتكن حمبوكة أكثر، كما تعرفون

  ؟الذي يعجبكم من البشرمن 
  ؟اليسارذات  النكات ذات اليمني وياملرح اللطيف الذي يلق

يف الدنيا ، تتقافز بني الزهرات اجلميالت، كالنحلة اجلميلة
  ؟اجلميلة
لبت من فط، عن زوجه أحست بامللل، إليكم تلك النكتة، ناحس

  ،)بسبوسة(فقال هلا ، زوجها أن يقول هلا كلمة حلوة
  ،)قل يل كلمة زين(
  ،)زلزال(
  ،)جتكقل يل كلمة تذكرين بأين زو(
  !!!) طالق وأنتيبإذه(

  .يهاااا، ها، ها
  !أليست كذلك؟، دانكتة حلوة ج

  !ملاذا ال تضحكون؟، أنا أضحك عليها كل يوم وكل ليلة
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عن هذا الرجل   نكتة شهرية أخرىهل تذكرون، ناحس!قدمية؟
وعندما ،  قفاهى الكرسي أمامه علىالذي يصفع الرجل اجلالس عل

 وقام،  أنه ظنه صديقه أمحدلًاه مبنتهى الغضب يعتذر منه متعليلتفت ل
يعتذر بأنه ، غضبي، لرجل وعاد بعد قليل ليصفع الرجل ذاته ثانيةا

 فما كان من الرجل ، منه صديقه أمحدلًاظنه قام من مكانه وجلس بد
فقام الرجل وجلس خلفه ليصفعه للمرة الثالثة ، لًار مكانه فعإال أن غي

 وتتركين أصفع ،أيرضيك يا أمحد أن جتلس أنت هنا، لًا قائكًاضاح
  !! قفاه مرتني؟ىهناك علاآلخر الرجل 
دولة ، مصدر إهلام هذه النكتة، األوىلوللمرة ،  إليكمناحس

 فقامت بإبادة ة خسائر مالية وبشرية جسيمىلإحدثت ا حادثة أدت 
جد أا مل يسترح فؤادها تمث التفتت ل، دولة تبعد عنها قارتني ونصف

 دة دولة أخرى تبعد قارتني فقط علّة إلبافأخذت تعد العد، بعد
تقوم فيه شبه دولة يف الوقت الذي ، حيينعدل وفؤادها يسترمزاجها 

  ...بـ-- رامعترف ا قه–
  .أنتم تعرفون ذلك أكثر مين، طيل عليكمملاذا أ

  !!عرفتم اآلن مصدر هذه النكتة؟أ
ي ألديكم ألكن  ،لست بالسوداوي أو املتشائم، كال أعزائي

  !اختيار؟
لست ، يضآأ  عن كل هذافقط لست أنا املسئول، لست أنا

،  يف صناعة األحداث والتاريخمامل أشارك يو، لل عن هذا اخللًامسئو
  .إن كنت فعلتولو أين وددت 
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ه املتصاعد عن ي أمساعي التنبإىلذ أهم بفتح باب سياريت يتناهى إو
باب من سلسلة املفاتيح مدالة ،  هاتفي احملمولىوصول رسالة عل

مبهارة تعبث بأزرار ألخرى احقيبيت يف يد و،  املفتوحالسيارة نصف
  : عن الرسالة الواردةثًااحملمول حب

نفسي ، نفسي أمسع صوتك، دكبعب، بعشقك، وحشتين، حبييب(( 
  ))ارمحين، يدكإنفسي أملس ، أشوفك ولو حلظة واحدة

 املشككني يف ىهذه الرسالة ترد عل، ابتسمت ابتسامة خفيفة
ما لتشعر شيئ  من ماال جيب أن تكن حمرو،  حتبينوجود امرأة

  .بالسخط والغضب
  !!!حسإنسانا ي، يكفي أن تكون

سيجعلك تشعر بالسخط ، حساساإل، إن جمرد متتعك ذه الصفة
عن ) أجمد(اليوم سألين صديقي ،  مضاعفةفًاوالغضب أضعا، أكثر مين

ر له دوالرات ألنه حيتاجها لبعض أعماله أو للسفر ال صديق يل يغي
الذي لن أخربكم امسه ألين ال ، وعندما كلمت صديقي األخر، أذكر

) أجمد(فزع  أفزعين وأعراأضمن وجود بعض الوشاة بينكم أخربين س
يصرف نظره ) أجمد( بني يوم وليلة بطريقة جعلت  مافاألرقام تتصاعد

  .عن إجناز عمله أو السفر ال أذكر
ح من السيارات بوذبت ا يف خضم التيار السا، ركبت السيارة

أمحد اهللا كل يوم ، وهي رحلة تبدو غري مأمونة العواقب، يف الطريق
ال أمسع صوت املشاحنات باخلارج وحىت –لذا ، ا عوديت منها ساملًىعل

 –شيئوأصوات العنف والشجار والسباب والكالكسات وكل 
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 يف مشغل األقراص أغلقت زجاج السيارة ووضعت قرصا مدجما
حيايتاملدجمة بسياريت ليتصاعد صوت الكمان الشجي ميأل علي  ،

اإنسارين يصيا طائنكأين أعطي غضيب وسخطي ، يئ ال أفكر يف شر
  .مسكنةنة قح

  .نة مسكنةقهي فقط ح، كما قلت
، سيعاودك الغضب والسخط ،وأنت تقود سيارتكإنك إذ 

  .عاسري، عاسري
 يف الدنيا يف كل مكان شيئ لكل قًا ونسماأعتقد أن هناك نظا

  !!!أماكننا حننوبالدنيا إال أشياء بالدنا حنن 
فأصطدم ، مملكيت، كين اجلمر ملسىكالقابض عل، اأعود أخري

وكلها تافهة ، واألسباب كلها جاهزة ، بشجار بني اجلريانداعصا
ون يتشاجرون بسبب املياه أو نظافة السلم أو أفهم ال يفت ،صغرية

  . اإلطالقىال سبب عللتعطل املصعد أو 
ين أحس،  أقرب كرسيىأاوى عل، أدخل شقيت وأنا أكاد أترنح

  .ضا أيشيئكل  ومن شيئ  المن، مامهزو، فًاضعي، لًاكه
  : تليفوين احملمول ىاآلن تأتيين رسالة أخرى عل

يا دنييت وأملي ، ليا يا كل ما، يا حيايت، وحشتين يا مالك قليب(( 
،  عليادارمحين ور، يدك وكل كالمكإبعشق أنفاسك وملسة ، وحبييب

  ))أنا من غريك أموت 
   ،ابتسمت
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 أفعله ما الذي،  بالذنبساإحساوميلؤين ، صيبين باخلجلالكالم ي
  !!أنا يف دنياي ألستحق كل ذلك؟

   ، مير بعقليشريط من ذكريات
   ،)نسرين(، أتذكر حيب األول
  ، أو هكذا ظننت،  اليت كانت كل ما أمتىنةتلك احلبيبة الرائع

  ، اجلاحمة، القوية، الرقيقة
أعرف أا تزوجت بعد انتهاء عالقتنا بقليل وهي اآلن مع زوجها 

هي ، أعرف أا لطاملا حلمت بذلك ،نا بلندنامللحق الثقايف لسفارت
  .ا هناكي وأرادت أن حتبا غريباحتب لندن ح

  !!هكذا يكون حتقق هلا ما أرادت؟أ، ترى
وهناك جرح داخلي ال أظنه ، حالة انعدام الوزن بعدها متكنت مين

،  النجاحفًامستأن،  أين جتاوزته– األقلعلى– أظن ولكىن، ندملا
  .أو هكذا أظن ،بل واحلب ،واحلياة

 أن فًاأليس طري،  اإلطالقعلىال سبب لولكن ، ثانية ابتسمت
  !!؟باإن مل جند البتساماتنا أسبابتسم حىت ون

، أخرجت النقود من جييب،  وقدرهغامبل، اليوم قبضت مرتيب
  . الطاولة أماميىووضعتها عل

  :مبنتهى الفلسفة سألت نفسي
  !!؟نصموأمن أجل هذه األوراق يقتتل الناس وخيت
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،  الطاولةعلى هاجنياخلمسني اق احلمراء من فئة تركت األور
  .واستحم، وقمت ألغري مالبسي

  .أدركت بسرعة أنه ال يوجد أحد غريي باملرتل حىت اآلن

   ،ملدرسةبازال بكليته وأمي يف العمل وأخيت الصغرى ماأخي 

لى وصفها  ترعرعنا عة عربيأما الوالد العزيز فهو يف دولة
 –ويف كل وسائل اإلعالم ويف كل املناسبات-- يقة رغم أابالشق

  !!!بالدياجم 

 جسدي املرهق حىت كدت أنام علىتتساقط القطرات اللذيذة 
  . ما فعلته بعد أن انتهيتلًاوهذا فع، وأنا أستحم

  .وبنفسي ،أيها املوت املؤقت هاأنذا قادم إليك

***  

، ربت الشايش، دةا كالعراتناولت الغذاء متأخ، ستيقظتا
  .ااحملرقة أو القطار البخاري قدميأنا أدخن ك ،أشعلت سيجارة

  !ملاذا؟

 ئًاال أريد أن أترك شي، ملبكررمبا أريد أن أؤكد حقيقة مويت ا
عرف كيف متوت بل وملاذا  أن تنال أحيامن اجلميإنه مث ، للظروف

  .مامتوت وياحبذا لو عرفت أنك خمطئ على حنو 
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م الوقت مل يتسع هل ،ال يدخنون، ييناليوم مات ألف فلسط
وبالطبع هم غري  ،ومل يعرفوا ملاذا ماتوا أصال ،ليدركوا كيف ماتوا

  .خمطئني
سيموت مائة ألف وغدا  ،باألمس مات عشرة آالف أفغاين

 أو ا أو مصريا أو سودانياومن يدري بعد ذلك كم سوري ،عراقي
  .البناني

  !! أن ندخن؟لًاأليس مجي
، وبدأت مطالعة بريدي اإللكتروين،  الكمبيوتر جهازعلىجلست 

 أيها العامل اخلارجي ستمر واعف، جلسة اإلدمان االختيارياآلن أبدأ 
لو أن ، يا وروحياأربع ساعات وأنا غائب عنكم ذهنحوايل ثالث أو 

  . جلسيت تلك فلن أعرفعلىالقيامة قامت وأنا 
وقيعات ملساندة تريد مجع ت، وصلتين رسالة من صديقيت األمريكية

   ،بعد أخرى، مرة أخرى، ضحايا احلادي عشر من سبتمرب
  .الرسالةوحموت ، ابتسمت

 ولديها صديقة )بريلإ(امسها ، جاءتين رسالة من صديقيت الكندية
عنا وديانتنا ئ يف شرا أنناهل صحيح، تسألين، متزوجة من شاب إيراين

سنوات من وتقاليدنا أنه جيوز للزوج أن يضرب زوجته أول سبع 
وأننا منسح أعضاءنا بعد التبول باليد اليسرى وإذا حدث ومت ، الزواج

ذلك باليد اليمىن فهذا معناه اإلصابة باللعنة وسوء احلظ ملدة ثالثة 
  !!؟ماعشر عا
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 أن هذا مكتوب يف كتاب عن عادات وتقاليد خجلىأخربتين 
 هذا وأن، غة اإلجنليزيةلوشرائع بالدي ملؤلف شيخ باكستاين بال

  .الكتاب جزء من جمموعة كاملة
  !!هل أشترى باقي كتب اموعة؟، )رمزي(، سألتين

املعار لدولة و صديقي العزيز )ماهر(الرسالة التالية كانت من 
 فترة هو مسافر منذ، شقيقة أخرى غري الشقيقة األوىل اليت ا أيب

أذكر  مريضة بالسكر وهأم،  أو األعياد اإلجازاتطويلة وال يأيت يف
 أن با من اخلارج وطلب مين بصفيت طبي كلمين أكثر من مرةهأن

بل ، هي ال تعاين السكر فقط، وقد فعلت،  عليهاألطمئنانأذهب ل
اثنان من األبناء باخلارج ،  يف بيتهاراوهج، عاين من غربة يف بلدهات

  .الوالد ميت وال أحد باملرتل، واالبنة متزوجة ومقيمة يف حي بعيد
أم يفكرون يف إاء إعارته أو ختفيض مرتبه بنسبة  )ماهر(أخربين 

 وماهو سألين هل يعود،  للظروف احلالية يف العاملراباملائة نظأربعني 
مع يبقى أم والعودة اإلعارة اء اهل يطلب ، الوضع هنا

وختم ،  األمورعلىيسألين النصيحة فهو واثق يف حكمي ؟التخفيض
اأنه يفكر جد رسالته بأنه ال خيفي علييف قبول التخفيض والبقاء ي 

 قد اخنفضت بنفس النسبة وأن األوضاع هنا هفقد مسع أن قيمة اجلني
 بعد التخفيض سيظل أفضل همرتبإن قال ،  وال حبيبواال تسر عد

  !!وكيف حاهلا؟!! ؟راهل زرت والدته مؤخ، مث سألين ،احللول
هو ال يعلم أنه  ،افًعني، يا جافدا وشك أن أرد عليه رعلىكنت 

 أن قيمته كإنسان قد اخنفضت ياهو يوافق ضمنفبقبوله هذا العرض 
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 علىحىت ال يصبح له قيمة  ،فثمانني ،ستني داوغ ،باملائةبنسبة أربعني 
صار ، ص نفسهومن يرخ ،مايتنازل دائ، لًامن يتنازل أو ،اإلطالق

  .ألمةفا، فالوطن، فالشعب،  بالفردمايبدأ األمر دو،صارخي
بل أخربته أن كل ما ذكره  ،إال أنين ولسبب ما مل أرد عليه هكذا

 تبث يل خوفها من أن ما رؤيته ودائعلىه تتلهف لكن أم، صحيح
هذا فقط ما  ،متوت وحيدة قبل أن ترى أوالدها حوهلا ولو ملرة أخرية

  .كتبت
   ،وانتقلت للرسالة التالية

 جمموعة وأحد إىل أرسلها مبعىن أن أحدهم قد، إا رسالة متقادمة
وهكذا دواليك حىت ،  جمموعة أخرىإىلهذه اموعة أرسلها أفراد 

وعة ـعن جمم ،طبيبة األسنان، )لبىن( من صديقيت  الرسالةوصلتين
  .من الشباب الصاعد الواعد املدرك لقضايا عصره ووطنه

 للفلسطينيني ويتفتق شيئ ضرورة عمل علىمحادة وميزو يتفقان 
يكلمان  ،)ةكَعدم(تكون ، عن مظاهرة جبامعة القاهرةذهنهما 

  )!!!املقاطيع(وباقي ) هوبة(و، وشلتهم) شاهنده(و) رييب(و) رييش(
املظاهرة الساعة  ،)يريش(و) محادة( من احملادثة بني با جانرىن

ديريت  (ـوال جيب أن تنسى ارتداء ال، سعة عند كنتاكي عباست
  !!!علشان البهدلة) چيرت

لغتيها األصليتني ، املكاملة باإلجنليزية والفرنسية) رييش (فختمت
  .)بون نوي(، مث) وروسي يو توم(، عاطب
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، كان هذا اجلزء األول من حلقات مسلسل شباب اليومني دول
  .واألمة،  للوطنراخذوجيعلهم ، ربنا حيميهم لشبام

  !كنت ال أعلم ماذا أفعل؟، أحسست ببعض االختناق
، حدى رسائل ما يسمى باإلسرائيلياتكانت إ، ةالرسالة التالي

كذا نسخة من هذه عمل  مل تقم باتلك الرسائل اليت ختربك أنك إذ
أو ، لصحايب فالنوأا وصية ا، اليت من املفروض أا دينية، الرسالة

وأننا إذ مل نقم بإرسال هذه النسخ عرب الربيد ، نحلم الشيخ عال
عتها مباكينة الزيروكس للنسخ يف املاضي كانت طبا (اإللكتروين

املهم يف األمر هو ، )نسخ مقلدة خبط اليد، ي السحيقاملطبعي واملاض
نشر هذه الرسالة عن معجزة ما أو حدث غري معقول لعدد عشر 

معجزة قرب  ،داحنن تم بذلك ج، نعم ،لًاأشخاص أو عشرين مث
 تفاحة أو علىسم اهللا املكتوب احنن تم ب، نعم، أو حلم عالن، فالن

ال تم باهللا ،  ما يبدوعلىلكننا  ،يف قلب بطيخة أو حىت فوق القمر
  !!!فعال

حنن نشهق غري مصدقني عندما يولد طفل بذيل يف باكستان 
بالرغم من أننا ال نستحق  ،عن قدرة اخلالق ومعجزة اخللقونتحدث 

، واليت حتدث معنا كل حلظة !!!حدوث تلك املعجزة معنا من قبل
  . حركة اليدحىت يف

ال (، هل تعلمون أن اللوحة احلائطية الشهرية املكتوبة باألشجار
 من قبل عاال بد أنكم رأيتموها مجي، )حممد رسول اهللا) (اهللاإله إال 
مسلم مستشرق ، أجل، زةههي جم،  عظمة اخللق واخلالقعلىداللة 
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، فازليشترك يف مسابقة ما و، أملاين هو من قام ذا العمل يف حديقته
حنن مل نفكر لوهلة أن هذا  ،وصارت أشجاره أشهر أشجار يف التاريخ

ال يقدر ، عاجزلو أن هذا اإلنسان قاصر كما ، من عمل يد اإلنسان
  .شيئ ىعل

، حبثنا عن املعجزات وعشنا داخل األوهام، العملعن  عاتوقفنا مجي
، رمنياهللا سيرتل العقاب با، شيئاهللا سيفعل كل ! ماذا سنفعل حنن ؟

اهللا ، اهللا سريزقنا من حيث ال حنتسب، اهللا سيخلصنا مما حنن فيه
سننام ، حنن لن نعمل، هكذا، فقط،رنا أقوياءسيكسينا وحيمينا ويصي

نسب ونلعن ونسخط ، نستيقظ معكري املزاج، حىت ما قبل العصر
سندخل نتبول ،  األرضم ونتمضمض ونبصق علىخنتن، ونغضب

،  حظأعضائنا ولن تصيبنا لعنة ما أو سوء وستلمس أيدينا اليمىن
 بعض أغنيات علىسننتظر مباراة الساعة الثالثة أو السادسة ونتفرج 

يديو كليب للمغنيات العاريات الراقصات اجلميالت اللذيذات ڤال
سنظل ، لن نفكر ولن نقوم، سنأكل ونظل جالسني هكذا، املغريات

ا حيل املساء سنجلس وعندم،هكذا حىت تصاب مقعداتنا بقرح الفراش
 علىبد سنجلس  الانــاملقاهي يف كل مك،  املقاهيعلى عامجي

سندخن السجائر والشيشة واملعسل والتفاح والكنتالوب ، إحداها
سنظل هكذا حىت ، ونشرب الشاي والقهوة والسحلب والعناب

، انوهو حيب، اهللا معنا، لًافكما أخربتكم قب، ا لن نعملولكنن، الفجر
مث إن هذه الدنيا ال فائدة منها كما ، عاا أفضل اخللق مجيوسيجعلن

 موقنون عاة يف اآلخرة حنن مجي اجلنعااملهم أن اهللا سيدخلنا مجي، نعلم
   ،بذلك
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 نتوقف عن األكل والشرب ار ضا أيرمبا ،رمبا سنتذكر أن نصلي
ولن ، ولكننا لن نعمل،  قرعة احلجى علعاوسنختصم مجي، رمضان
   ...شيئ فاهللا يفعل كل ،شيئ أينفعل 

  ......ولكننا، سنستمر خندع أنفسنا وخندع اآلخرين
  !!ممكن توصلين الدرس قبل ما تروح العيادة؟، )رمزي( -

  .أخيت الصغرى، )مجيلة األمري علي(هذه ، ال تفزعوا
أغلقت بريدي ، الوقت تأخر، نظرت لساعيت، غمغمت أن نعم

 لنصف يومي الثاين دا استعداوقمت الرتداء مالبسي، اإللكتروين
  .الذي سيبدأ بعد قليل

م بعد العيادة وسيبدأ عملي تذكرت أن عندي زيارة مرتلية اليو
  .تا مؤقعاعكم وداأود ،م نفسيسأسلّ، ناحس ،دا غرامبك

***  
 

 

 

 

 

 

 

 
- 24 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- 25 -

 

 

 

 

       
     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 26 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- 27 -

 

 

 
، دبلوم جتارة، غري مجيلة، متدينة، مؤدبة، مساعديت يف العيادة

 مرتهلا من عمل بالنهار يف مصنع للنسيج وعمل مسائي ىتصرف عل
كان ، اليوم، دا أبمامن احلزن تغلف وجهها دائمسحة ، يف العيادة

 بالطبع هي ال حتمل هم ، بشكل ملحوظناوجهها أكثر حز
وال تعرف أن األمريكان سيضربون العراق وال تبايل ، الفلسطينيني

باهتزاز سعر الدوالر أو فوز األهلي بالدوري العام املصري وصعود 
  .وربيةل مدريد لقبل ائي بطولة األندية األاري

ل ي من قبماوهي دائ،  واقعية أكثر من ذلك)مساح(إن مشاكل 
مرض أيب وعملية أمي وفسخ خطوبة أخيت وبقاء أخي بال عمل ووفاة 

  .بنت خاليت يف حادثة ميكروباص
 لن أخطئ – كطبيب –ولكين ، مل يكن هناك أحد يف العيادة بعد

، طر عن وجههاتلك القطرات املتكاثفة لعرق غزير حييط جببينها ويتقا
قوف لفتح باب غرفيت يل ت بالووعندما مهّ، أنفاسها غري منتظمة

  .كادت تسقط
وعندما ، شيئطلبت منها اجللوس وسألتها عما حتس فأنكرت أي 

إال أن جسدها كان يرجتف ، لًات عليها اعترفت أا متعبة قليأحلح
رفضت بإباء ومشم أن أقوم بالكشف ، له املطرأمامي كعصفور بلّ
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حسبتها لوهلة ستصاب ،  مضض وافقتعلى، أحلحت،  عليهالطيبا
 مل تكن حرارا واوعف، بها كانت سريعة للغايةنبضات قل، بالتشنجات

وعندما رفعت مخارها عن عنقها كانت غدا الدرقية ، مرتفعة
كما لو أا ينقصها توتر ،  بسرعةشيئوأدركت كل ، لًامتضخمة قلي

 تصاب بفرط يف إفراز هرمون الغدة فوق ما حتياه من توتر حىت
بها وهذا سبب حنوهلا الشديد وعرقها الغزير ونبضات قل، الدرقية

  .السريعة وتوترها املبالغ فيه
بضع اتصاالت تليفونية وكان مندوب املعمل الذي أتعامل معه 

 أرسلت يف طلبه يا مبدئاًوكتبت هلا عالج، سحب عينة حتليل دم هلاي
  .من صيدلية جماورة

 أقل شيئ إىلمستريبة ،  متشككةمااليت كانت دو، قلبت نظرااان
  .ةيحدة وأكثر محيم

ان يف الكبد حالته لطيف واملصاب بسرطال ي مريض)سيد(عم 
له املستشفى يف أقرب طلبت من أبنائه أن جيهزوا لدخو، لًامتدهورة قلي

  .فرصة
وال تستطيع عمل ، املدعم ال جتد األنسولني )عطيات(الست 

، حللت هلا السكر جبهاز لدي، يمةليل السكر باملعمل ألنه مرتفع القحت
  . للغاية ولكين مل أخربهاعاوكان رقمه مرتف

حيس قد توقف عن اخذ عالج الضغط ألنه  ف)حممد مصطفى(أما 
هو ال يستطيع أن يتوقف عن تناول امللح وال يستطيع تذكر ، بامللل

سبب له بعض احلرج مع كما أن الدواء ي، أخذ الدواء يف موعده
أخرىزوجته يف أحيان .  
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 فقد طلب نصيحيت فيما – عاذو السبعني ربي – )شوقي(أما احلاج 
 باستخدام وهل مسموح له، صغرية من البلدفتاة ، خيص بزواجه ثانية

  .م الياجرا أڤال
  .رته من ذلك بالطبعوحذّ، االبتسامستطع أن أمنع نفسي من أمل 

 بشكوى نفسية أكثر منها عضوية فهي إما  كالعادة)شكرية(مدام 
بالعضالت أو آالم صداع أو األرق أو تنميل باألصابع أو ال بةمصاب

   ،و، وزوجها ال يهتم ا، السمنة
  .)ال دموعي، دموعها هي بالطبع( ،ئإه.. .ئإه، ئإه، إهئ

 من باصاب باحلساسية كل أسبوعني تقري اليت ت)إحسان(مدام 
هي حتاول أن ، ت التجميل جمهولة املصدرها ألدوافرط استخدام

إال أا تضطر لدفعه  ،ياوال تريد أن تدفع الثمن ماد، تكون مجيلة
  !!!لشراء األدوية الالزمة لعالج تأثري ذلك

  .إن العيادة تبدو مزدمحة اليوم، أوووف
  !!ة املرضى ؟مر من قلّذواملعتاد أن أت، مر اآلنذملاذا أت
اقشين يف دواء ما ويستشريين يف طريقة  احملامي ين)هاين(أستاذ 

 يف الشركة اليت يعمل با العمل طبيخمتلفة لتناول الدواء ويعرض علي
  .ل مبا فيه الكفايةأنا حمم ،ا فاعتذرت يف رقة

   ...و، و، و، )خليفة(وأستاذ ، )فوزية(واحلاجة ، )نانسي(مث الفتاة 
***  

 
- 30 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- 31 -

 

 

 

 

 
   
      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 32 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- 33 -

 

 

 
، تليفون العلى) فريوز(يبلغين أن ) مساح(هذا هو صوت كان 

، حتبين للغاية، ة للغايةرقيق، رائعة اجلمال، )فريوز(حبيبيت الرائعة 
تشرق ، ختربين أن لوجودي أمهية ما،  عظيمينجتعلين أحس كما لو أن

إىل رؤييت وتتلهف ، تضمين كأم،  دنياي كشمس دافئة حنونىعل
أن أفعله أنا أنسى  شيئوهو  ، خلقيعلىحتمد اهللا ، كالعشيقة

 مكروه علىفأنا أمحده من باب الذي ال حيمد ، وإن فعلته، ياشخص
  .سواه

ا ال تعرف ماذا سيحدث لنا يف املستقبلهي حتبألف ، ين رغم أ
الفوارق الطبقية ، اتمع، أهلي، أهلها، مشكلة ومشكلة بيين وبينها

لتوافق البيئي والثقافة مزق األسري واتواملظاهر االجتماعية وال
لو أمتىن ختنقين وجتعلين ، وآالف من ألفاظ ال أعرف هلا قيمة، املوروثة

نعيش ، ال يوجد فوقها غريي وغريها، نائية جزيرة إىلأين أخطفها 
ونفعل ما ، نأكل ما جتلبه أيدينا، حياتنا عاريني كما ولدتنا أمهاتنا

  . أذهاننا ونقول ما حنسإىليتبادر 
ها أريد حياة بسيطة مع من أحب، ا ال أريد هذه احلياة بتعقيدااأن
  . بسيطشيئوجد ألنه ال ي، ولكن صعب للغاية، وحتبين

  .هكذا يقولون،  منسي ماضٍىاملستقبل املشرق مبين عل
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  ؟ماذا عن احلاضر املنسي 
  ؟ماذا عن املستقبل املنسي 

  ؟ماذا عن احلياة املنسية 
قات تنتج عن كل هؤالء؟رى أي إشرات!!  

 وجهي ابتسامة ىحىت حتني حلظة مويت وعل، أنا فقط أريد أن أحيا
ني ولدت أبكي وحويل أناس نت حكما ك، وحويل أناس يبكون

  .يبتسمون
، نتأذى، هل صحيح أننا لكي نشعر بالسعادة جيب أن نبكي

  ؟أن نتأمل ، حناول فنفشل، نبحث فال جند
إن مل ، إن مل أحلم مبا أريد أن احلم به، لكن حيايت حياة واحدة

إذا مل أحب ، إذا مل أكن ما أصبو إليه، أذهب ملا أريد أن أذهب إليه
  ؟فإنه لن يتسىن يل فعل ذلك ثانية، ب يف أن أحبمن أرغ
أنا مشتاق لك ، توووووحشتيين مو، روح قليب، حبيبيت -

  ....يز
تشتاق هلا ندى ي ما قطرة ز -، كنت أحبث عن التشبيه املناسب

ي الرضيع ما يشتاق ز، زي نقطة مطر تشتاق هلا الصحرا، الزهرة
  ...يز، هلصدر أم

  .رتكأ وي كل دولز لك تقوأنا اشت -
  .فابتسمت
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 لًاولكنها حتبين فع، هي ال تستطيع أن تعرب بأسلوب أديب كما أفعل
  .رعبمموجز م ردها مفح، وترد بتلقائية

  .نا أحياراحابل ، ئًااستمر حديثنا داف
اي كووانتهت املكاملة كأين تعاطيت تومن عصري السعادةب .  

  !!! كم هو لذيذ.آاااه
***  

 شيئالوهو ، ى مرض املرض وأناسإنسانيات بعد كثري وكثري من
 ،اليت فتحتها منذ فترة وجيزة عليه يف عياديت دامل أكن معتاالذي 

  .ذهبت للزيارة املرتلية
أول ما لفت نظري أن ابنتها ، باملهندسني )ناهد(مرتل مدام 

 ما ذات الثمانية عشر عا)مىن( – فتاة رائعة اجلمال –الكربى 
بالرغم من أين متأكد متام التأكد من ،  مصريةاستقبلتين بلهجة غري

تليفوين احملمول لتصف يل  ى املصرية حني حدثتين عل)ناهد(هلجة مدام 
  .العنوان

وكذلك أختها  ،مالحمها شامية بديعة،  شقراء بيضاء شاهقة)مىن( 
  .)ندى(الصغرى 

- ال بابا فني؟أم!  
يها رائعيت  المرأة وابنتلًاأن تدخل مرت، سألتها يف حرص وفضول

ومن اخلطري ،  حوريات حبر ثالثهفإنك تتوقع أن تواج، اجلمال هكذا
  .ذا علمتين احلياةكه ،ن هناك رجل باملرتلوأال يك، داج، داج
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ضاءة بالنيون البد قد  امل"طبيب"الفتة إن مث ، حنن يف جمتمع خمتلف
  !!! عن جبهيت عند ايءواسقطت سه

  ) لذيذجاءين الرد بصوت (،يف الضفة -
   ،بدأت اآلن يف إدراك ما حيدث

- نتوإ ههو...  
اهتزت حقيبيت لوهلة وجال ، وغمغمت مبا مل أفهمه، ابتسمت

،  مل أفعل– بالطبع –إال أنين ،  ظهرهاعلىخباطري أن أضمها وأربت 
أتراه القلق الذي اكتسبه كل أفراد ، العيون اخلضراء القلقة تراقبين

  .بعقّإال أنين مل أ !األم بالداخل؟أم قلق من مرض ! هذا الشعب؟
  : مرتبكة تسألين)ندى(فجاءتين ، )ناهد(سألت عن مدام 

  !تشرب؟بشو ، حضرتك -
حتججت بتأخر الوقت وإرهاقي ورغبيت يف ، شكرا يف رقة

كأن مل  –إال أن احلورية الصغرية ، لًا أو)ناهد( مدام علىاالطمئنان 
  : استأنفت– تسمعين
  ! سخن ؟بارد وال -
  )قًاإا مصرة ح( 

  .أي حاجة -
  !كويس؟! عصري فريش؟ -
   . كويس-



 
- 37 -

   )وابتسمت ثانيةً(

 )ناهد( حيث ترقد مدام إىل ففهمت وتقدمتين )مىن( إىللتفت امث 
  . بالصدرعنيف بدرجة احلرارة مع التهاب دا شديعاتعاين ارتفا

تتوقع ، راكما لو كنت ساح،  تتابع يف ترقب كل ما أفعل)مىن( 
ألمها فتقوم من سريرها أعطيه  ما ئًا اآلن أن أخرج من حقيبيت شيمين
 نسيت إحضار عقاري – ولألسف الشديد –أنين إال ، ة مشفيةامعاف

  !السحري العجيب معي هذه املرة 

  . انتهيت قدبعد قليل كنت

ق ي عن طريا حيودا مضا)ناهد( عن إمكانية إعطاء مدام سألت
  !ن؟ـَقها احلُوهل يوجد أحد يعطي، نـْقاحلَ

  .عرفاما ب -

استأذنت من مجياليت ونزلت أحضر الدواء ، ال أعرف أنا ما دهاين
  .بنفسياألوىل عدت بعد دقائق وأعطيتها اجلرعة ، بنفسي

 إال أنين استقبلت شكرها بابتسامة،  مرهقة للغاية)ناهد(كانت 
 بعد العيادة ألعطيها ياأخربا أين سأمر عليها يوم، مألت وجهي

مل ، ارب املرض مبنتهى احلسم حىت ال يتفاقمحنجيب أن ، حلقنة بنفسيا
علينا ان حنارباليت  األشياء أدر كم!!  
       ؟كام حساب حضرتك -
  ))ناهد(كانت هذه من مدام (
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، ترأصر، تأصر، وال أعرف ملاذا، ئًاشيآخذ رفضت أن 
يف  ،اكتيت ااور هلاچ ووضعتها يف جيب ه جنييتائورقة مبأخرجت 

  . الكومودينو ااورعلىغضب مصطنع أخرجت النقود ووضعتها 
ومها ال أمهما وبني بيين الشد واجلذب كانت الفتاتان تراقبان 

  .جترؤان على التدخل
 بعد أن استنفدت ما )ناهد(واستسلمت ، بضع مقاومات أخرى

 اولكين مل أجد بعد تفسري، أحسست لوهلة بالسعادة، تبقى من طاقتها
  . كهذائًاتلك هي املرة األوىل اليت أفعل شي، علتملا ف

  . بكوب العصري)ندى(جاءتين اآلن 
شرب العصري أ تفجلس، ن األوان اآلن ألبدى بعض االستسالمآ
وما عدت أحس بتأخر الوقت أو اإلرهاق أو نظرة اتمع  ذًامتلذ

  !!!لألشياء
***  
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 عامل الواقعإىل اعدت أخري  ،ات وتركت عامل اجلني
  .قًا حراكان الوقت متأخ، املسحورة واحلوريات اجلميالت

أعرف أنه ما بني حلظة ، يف حذر أصعد درجات السلم املظلم
متأكد أنا من هذا لكن نبضات ، وأخرى ستصطدم قطة هاربة بقدمي

، رمبا هو الترقب واالنتظار، قليب تتسارع كل مرة أفعل فيها ذلك
أعتقد ، أعتقد أن ترقب األشياء وانتظارها أسوأ ألف مرة من حدوثها
وأظن ، أن هذا حال الفلسطينيني الواقعني حتت االحتالل اإلسرائيلي

بصدر مفتوح ،  للمواجهة بال خوفم حيدوذي ذلك هو السبب ال
أعتقد أن هذا حال العراقيني ، ورغبة حقيقية يف تذوق طعم الشهادة

 توجيه ضربة عسكرية هلم حبجة علىمنذ أعلنت أمريكا عزمها ، ضاأي
ن بذلك اإلرادة العاملية ي أسلحة دمار شامل خمبأة لديهم متحدوجود

  . أراضيهاعلىوحريات الشعوب 

  !!نتظر أن تصطدم بقدمي قطة؟أألين ، كل هذا، هللا اي

  .قًا حداال بد أن عقلي مشغول ج

ال ،  هلاداجتعلنا عبي، لًاعصابنا فع أعلىلتطغى ها إن احلياة اليت حنيا
  .ارب من أجل البقاء احنارا وحن، نفكر إال فيها
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، كلنا نريد أن حنارب، كل العامل حيارب، حنارب، حنارب، حنارب
      ،  أن حنارب وحنن ال نعلمعلىحمل أو ن،  أن حناربعلىجرب  نأو

،  عليه أن حياربيتحدثمن يريد أن  ،هي اللغة الرمسية اآلن، احلرب
إن احلرب حىت تأتيك وأنت يف ،  فليحاربئًامن يريد أن يفعل شي

وتشرب  تأكل الشيبسي ،مرتلك تشاهد القنوات الفضائية
  .ال يهم ،والأو البيبسي ك، الكوكاكوال

  .كما توقعت، اأخري، اصطدمت القطة بقدمي
بل وكادت حقيبيت تسقط، ت مين صرخة مكتومةانتفضت وند ،

كل ،  مبعديتصا يف صدري وغصة يف حلقي وتقلرا عاباأحسست أملً
  .ذلك وأنا أعرف

غري املرضى  –باملائة من سكان العامل وعشرين  امخسإن يقولون 
  .ضابل وحيتاجون للعالج أي، نفسيون هم مرضى – النفسيني

تقترب من نسبة جناح الرؤساء يف العامل ، أظن أن النسبة يف بالدي
  .هالسعيد الذي ننتمي إلي

 من العقارات ناألذبت أطنا، تنا الرشيدةا مكان حكومينلو أن
 من أن لًابد، املهدئة يف مياه الشرب وجعلت شعوبنا كلها سعداء

حدةعلىا يبحث كل من .  
 سعادا من الباجنو علىن أكثر من نصف عدد شعوبنا حتصل إ

، واحلشيش واخلمور املغشوشة واحلديث عن اجلنس وهم ال يقدرون
   حينئذ؟؟ذًا لذيعاأليست املياه احملتوية على مواد مهدئة اخترا

  .إن الباب مغلق من الداخل، أووف
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ثالثة اه إا الأو، سأوقظ أمي ال شك،  قرع اجلرسإىلاضطررت 
، تيكي من ماخور ما أو ديسكو لتودا كما لو كنت عائوأبد، حاصبا

عيوين محراء وحتتها أسود وأنفي ، كأين سكران، لًاأترنح قليومرهق أنا 
  .كاملدمنني، لًامزكوم قلي

كأا مل ، تفتح أمي الباب ،من جة يفرح هلا القلب احلزينهلا يا 
سألتين متشككة أين ، ن حىت اآلزالت تقلق عليماهي ، تنم بعد

دعت اهللا ، مصمصت بشفتيها، التصديق  عليهامل يبد، أخربا، كنت
  ببنت احلالل اليت جتعلها تكف عن القلق عليزقينوير، أن يهديين

بعض التلميحات عن خيبيت وقلة  بالطبع أن تلمح ومل تنس ،هكذا
  !!ام؟شاشة العظ سأكون السبب املباشر يف إصابتها ينوأن، حيليت

  .وصفعت باب الغرفة خلفها، تركتين ودخلت حجرا
وأشعلت ، فبدأت أجهز لنفسي بعض الطعام، دا جعاكنت جائ

  !!ماذا تظنون؟!! ماذا أشاهد؟،التليفزيون
أنا أعبد شاكريا وإليسا وهيفا  ،ديو كليب احلديثةڤيبالطبع أغاين ال

  .ونانسي ونيللي
 أن يسخن راركت منتظفتحت بريدي اإللكتروين ألستأنف ما ت

  .ديو كليبڤي عن حسناوات الياتلهاخلبز م
يف حوار عن ، كانت احللقة الثانية من شباب اليومني دول

) يريش(و) ميزو(و) محادة(يشترك يف احلوار هذه املرة ، املقاطعة
  .)شاهندة(و) بريي(و
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 اخلاصة )املدعكة(كتفوا مبا نالوه يف املظاهرة اهم قد 
 كيفهم والشيخ املفيت علىالشيخ سيد بيه إن وحيث ، بالفلسطينيني

املظاهرات حرام ألا من التظاهر مبعين اإلحياء بغري إن بو فتوى قالوا أ
ما فيك فهو كذب وما هو حرام  فهو حرام وما هو حالل فهو 

 أن املقاطعة معناها )يريب(حيث تظن ، فيقررون املقاطعة ،حالل
 )ميزو(إال أن ،  احلكومة تسمعناعلشان، مقاطعة املنتجات املصرية

أم جيب أن يتعاملوا ،  أكثر)محادة(ويوضح ، يوضح هلا ما خفي عنها
بيتزا هت  فقط مع مؤمن وكوك دور وكويك ومسايلز وبالش

  .والساقع فريوز وشويبس ،وكنتاكي وماكدونالدز
ألا ال ،  موضوع بيتزا هت هذاعلى تعترض )يريش(إال أن 

  .دون البيتزا وال بيتزا إال بيتزا هتتستطيع أن تعيش ب
فيجب حتضري الفتات ، .سي. يو. يف اإليه داالتليفزيون سيصور غ

مث هناك تلك احلفلة لصاحل ضحايا الفلسطينيني ، ساخنة لزوم التصوير
  .)زكابل(والدخول ، ه جني90 )چمينمام تشار( و)لوس أميجوس(يف 

،  يف وجهه)شاهندة( فتبخ، هاجنيالتسعني  على )محادة(يعترض 
  !!أنت ما عندكش دم؟، علشان التربعات يا أخي

الشيخ حممد حكاية أن املهم أفىت أما خبصوص التربعات فقد 
وال مشكلة يف إحضار ، التربع وليس املهم ذهاب التربعات للضحايا

 كانت قد اشترت منهم مخسة )يريب(،  هللاداحمف، الغطرة الفلسطيين
  . العام املاضي)دهب(من 

  . هللادامح،  جاهزشيئاآلن كل 
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أغلقت  ،وكنت قد أحسست بالشبع، كان اخلبز قد احترق
  .هذا إذا جاءين نوم ،الكومبيوتر وذهبت ألنام

***  
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  يعين إيه كلمة سعادة   
  اس وأهل ووطن نيعين   
  يعين ميال قلوبنا الرضا   
  ويبقا لك قيمة ومثن   
    
  يوم تبتسم ف  تقدر إنك  
  بنك يكرب قدام عينيك او  
   قدامك يترسم همستقبل  
  واللي حتبه تلقاه حواليك   
     
  سا امل فإنك تنام مطمن   
  تصبح سعيد جبد ف  
  تشكي مهومك ألي حد   
  لو يف يوم زمانك قسا   
    
  إن الظلم بعيد بعيد   
  ال حتسه وال يوجعك   
   تؤذي مسمعك سريتهال يوم   
  بقي جديد يف جديد والدنيا ت  
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 اطريقي للمستشفى صباكانت هناك مظاهرة كبرية عند ، ح
يرفعون ، مل جيربهم أحد، آالف من شباب مل يوجههم أحد، اجلامعة

جترح مشاعرهم ، يغضبون ويهتفون، يرددون الشعارات، الالفتات
تز ، يستخدمون أصوام، وألن حيلتهم قليلة، أحداث جليلة

ما أسهل ما ، ما أسهل الغضب، حناجرهم وتغص حلوقهم باملرارة
بل ما أكثره، غضبي.  

 داخل ياوأصبحت كاحملبوس إجبار، ما متافًاكان الطريق متوق
هي ،  حظر التجوالوفرضت علي، حددت املظاهرة إقاميت، سياريت

لقد رضعنا ! غري احلرب حنيا؟هل ولكن ، تعبريات احلرب كما نعلم
وأحسسناها ، وتعلمناها من غربة آباءنا، احلرب من ضروع أمهاتنا

، كلنا حتت احلصار، إا احلرب إذن،  أراضيناعلىكل يوم خطونا 
، وكل يف دوره يستجيب، ي يناددمنا هو إال إنْ، اصغاركنا أم  راكبا

  .أو أحد حبيب، ال يوجد عدو واحد
وبني ، اهرة اليت أمامي املظ املقارنة بنيمل أستطع أن أمنع نفسي من

 كل علىإن السخرية تطغى ، )شريي( و)ميزو( و)محادة(مظاهرة 
، إن كانت لنا قائمة تقوم، ولوال السخرية ما قامت لنا قائمة، شيئ

ونستأنف ، ومنتص صدماتنا، إا السخرية ما جتعلنا نتحمل آالمنا
  .العيش واملسري
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والسيناريو ، اآلن بدأت قوات األمن تشتبك مع املتظاهرين
ايو من استطاع، ن بعض العنفاملرسوم تضمأن يقف ىف وجه م 

 الشباب علىمن ينهالون أفراد أ، لًاالعنف صار متباد، جلماهريا
 أفراد ى ويلقيها علنايشعل بعض املتظاهرين نريا، بالعصي واللكمات

  .األمن
ك طابور من املواطنني أمام السفارة األمريكية يف موسكو حتر

 إىلس حيمل كل منهم جالون زيت ليضعه أمام السفارة يف إشارة الرو
  العراق هو النفط ومل يرفع مواطن روسيعلىأن اهلدف من احلرب 

والنفط، اختاروا الصمتو عن رفضه للحرب اواحد صوته معرب ،
 غا بلياوكان ذلك تعبري، حيث امتأل الشارع باآلالف من اجلالونات

  .عن الرأي
مألين غضب ، ار قد اشتعلت يف سيارة إسعافأمامي أجد الن

  . املظاهرة نفسهاىبل عل،  سبب املظاهرةىمل يكن الغضب عل، شديد
  ؟ تدمري اآلخرين علىوال نقدر ، ر أشياءناملاذا ندم، ترى

  ؟ إيذاء اآلخريندا إيذاء أنفسنا وال نستطيع أبعلى ماملاذا نقدر دو
، ولكننا مل نقاطع، التكسرنا ودمرنا احمل، عندما كانت املقاطعة

مفطورة وبدا األمر كأننا شعوب ، تشاجرنا وحرقنا، وعندما تظاهرنا
  .يف العروق اء مسرى الدم فينايسرى العنف ،  العنفىعل

  !!! هذه الدول املتخلفةإىل، نظروا أيها العاملأ
  !!أليس كذلك؟، إننا بإبادا حنميكم من شرورها

  .عاطب،فأنت كفيل م،دائناأعأما  ،اللهم امحنا من أنفسنا
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 )مجيلة(وجدت ف،  مرتيل ومل أستطع الذهاب للمستشفىعدت إىل
أنا ال ، زقيينال مت، كفكفي دموعك، اه يا صغرييت احلبيبةأو، تبكي

  . أمخص قدميسألتها والضيق ميلؤين من قمة رأسي إىل، أحتمل ذلك
دا وأنه  كن قد قرر اهلجرة إىل)شيماء(أخربتين أن والد صديقتها 

هي ختاف أال تراها ثانيةَ بعد ، سيأخذها معه هناك لتستكمل دراستها
حىت جاءت أمي وحلت ، حاولت أن أهدئ من روعها بال فائدة، اآلن

املوضوع برمته بصرختني وتنهيدة ومصمصة شفاه ودعاء أن يأخذها 
  .اهللا حىت تستريح منا ومن مهنا

 ينجح يف اين مستهتر والواالبن الث، ابنها الكبري خائب وال يتزوج
واالبنة جالبة للتعاسة وتفتعل  ،ا ال يفيدكليته بل يضيع وقته فيم

يتركها يف املسئولية واألب عدمي ، املواقف اليت جتعلها حزينة ونكدية
  . هانئ البال حبجة مجع املالدا سعي– دا بعي–كل ذلك وجيلس هناك 

  .ةتمت مرثيتها العصماء بدمعتني وتشنيجخو
 العيادة اليوم أم إىلهل سأستطيع أن أذهب ، أفكر اآلنكنت 

 يف )ناهد( والذهاب ملدام )فريوز(وال جيب أن أنسى مكاملة !! ال؟
  .املساء
  !!! رغم إلغاء بعض بنودهامازال جدويل مزدمح، ا اهللاي

***  
، كتبت هلا رسالتني،  احملمول ال يرد)فريوز(تليفون ،للعيادةذهبت 

  .)ناهد(طريقي حقنة املضاد احليوي ملدام  اشتريت يف ، غادرت

 
- 52 -

امة من قطعتني من الستان چمرتدية بي، دا جمد)مىن(استقبلتين 
 نظارة ،  كتفيهاىشعرها مسترسل يف عشوائية عل، الوردي الناعم

 عينيها ىرقيقة بال إطار مييل لون زجاجها للون الوردي عل
رأتين حىت إن ما ، يف يدها اليسرى قلم واليمىن كتاب ،اخلضراوين

 وتنحنحت كأمنا نسيت لًا قليتكَبارت، هااللت أساريرها وتورد خد
توقفنا لوهلة هي ال تعرف كيف تبدأ الكالم وأنا ، أين سأزورهم اليوم

  .أتأمل ارتباكها يف فضول لذيذ
العفريتة الصغرية اليت جاءت ال أعرف ، )ندى(كالعادة تدخلت 

  :من أين
  .مرحبا ،تفضلا، هال،   دكتور-

 يتغلب عليه فًا ضعيناكيازالت ما ولكنها لًال حااألم تبدو أفض
 )مىن(سقط الكتاب من يد ،  عصري الربتقال)ندى(أحضرت ، املرض

استرعى ، ته هلاطوهي تتأملين وأنا أؤدي فقريت اليوم فاحننيت والتق
  .))مقاالت صهيونية حديثة((، انتباهي العنوان

 أكثر )مىن( هذا الكائن املسمى ىأعتقد أىن أريد التعرف عل
  :فارتبكت وقالت، نناأعيالتقت ، وأكثر
- 

  .والد كلب
  : )ناهد(أيقظتين مدام ، فأومأت برأسي ومل أنطق

  .وخمها كبري أوي،  بتدرس اقتصاد وعلوم سياسية)مىن( -
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 أسلوب والدا يف ى شفتيها وكأا تعترض عل)مىن(قلبت 
  : وقلتابتسمت يف دفء، احلديث عنها هكذا

  .وحيفظها لك من أي شر، ربنا خيليكو لبعض -
استدرت ،  للباب ألغادر)مىن(وأوصلتين ، عا مجيلًاحتدثنا قلي

  :وسألتها 
  !صحيح خمك كبري؟ -

  :بدا عليها قليلَ الغضب ومتتمت
  .يعين -

  :سألتها يف صدق
  !وإيه رأيك؟ -

  :ت الدهشة وجهها وهي تسألمأل
  !ي بشو؟يرأ -
   ل دلوقت يف اللي بيحص -
  !تقصد العراق؟ -

  :فردت، باأومأت إجيا
  .هايضربوها -

  :اندهشت أنا وقلت
  ؟امشعىن  -
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  ؟كده  -
  !متأكدة؟ -
- مليون باملشوفنبعدين ، ةي.  
  ! ليه أكيد؟ -
  . ع البابوما يصري نتكلم وأنت،  متأخرهال، بعدين أقولك -
- كرة؟ب!  

  :ابتسمت
  .كيف ما حتب -
  .ال إله إال اهللا -
  .حممد رسول اهللا -

أعني كل منا زالت وما اخللف وهي تغلق الباب إىلوبدأت تزحف 
نزلت درجات السالمل ، وبعد أن أغلقت الباب، اآلخرأعني  ىعلمثبتة 

  . وأنا سعيد ألين التقيت وهذه العائلة اجلميلةزاقف
***  

  !!ماذا لو غرقت التايتانيك اليوم؟
مؤمتر كبري تبثه كل القنوات  يفاسيصدر الرئيس األمريكي تصرحي 

 وتنظيم القاعدة )بن الدن(سيتهم ،  اهلواء مباشرةَعلىالفضائية 
  تبحربارتكاب هذا احلادث اإلرهايب الشنيع ضد السفينة اليت كانت

  .باجتاه احلرية والدميقراطية
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اين سيخربنا أن هذا العمل حيمل آثار يطرئيس الوزراء الرب
 يم جيب أن يوجهوا ضربة وقائية لتفادوبصمات الرئيس العراقي وأ

  . احلضارة اإلنسانيةىهذا االعتداء الصارخ عل
 حبركة محاس دااإلسرائيلي مندبينما سيصرخ رئيس الوزراء 

ذكر أم قد أعلنوا مسؤليتهم عن احلادث وسيوجه ضربة وسي
للمخيمات وأماكن الالجئني وسيطالب بقمع االنتفاضة وشنق 

  .ضالبنانيني أيوال ،الفلسطينيني
  .ل الكنديون عن التيتانيك ولن يعرفوهاسيتساء

وستتهم اهلند جارا باكستان بافتعال احلادث ويرسلون املزيد من 
  .اجلنود حنو احلدود

قد سبق أن حذرناكم أن التيتانيك ستغرق لكن ، عندنا سيقولون
اإلرهاب عاملي وسيشرب إن  راوقد قلنا مرا، مل يستمع لنا أحد

  .ميع من كأسه املرةاجل
  .شيئ ولن تصل  لعاستعقد األمم املتحده اجتما

  !!!ل جليدي تسبب يف احلادثة جب أن مثّعاوسينسوا مجي
***  

  !!!الوقت متأخر للغاية حىت لعمل جرمية ما
 ترتدي )فريوز(أرى ، ما بني أطياف هي أقرب للحلم منها للواقع

 داال تستطيع السباحة جيأنا أعرف أا ، ثوب سباحة أمحر من قطعتني
 لًاكما لو أن والدا كانت أص –ىن أراها اآلن نلك ،يف عامل الواقع
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 –وسط عاصفة عاتية واالبتسامة ، يل املوجاتسبح يف حبر ع- مسكة
ختربين كم ، أراها تلوح يل يف ثقة وتؤدة،  ال تفارق ثغرها– كالفجر

  .هي مجيلة السباحة ضد التيار
  !!لك طوال حيايت؟وهل كنت أفعل غري ذ

ولدهشيت وجدتين ، ال أحس بنفسي إال وأنا أخلع مالبسي كلها
 داهذا غريب ج، أرتدي لباس البحر األزرق اخلاص يب حتت املالبس

   ،بل!! ى يل الوقت الرتدائه ؟ تسنمىت
مبنتهى ، كالريشة يف مهب الريح يتقاذفينوكان البحر ، حلظة

مل تعد ،  ال تزال تبتسم)ريوزف(كانت ، مبنتهى العشوائية، العنف
، أنا خائف اآلن كالطفل الصغري، ابتسامتها تلك تبعث الطمأنينة

 ،  لألمانهل أتركها وأخرج، باقريالشاطئ ال زال ، )فريوز(أنقذيين يا 
 أصل يف النهاية إليها وأشاركها ي العامل والطبيعة علّيابح متحدأم أس

  !!اتعدىن به؟ة متذوق من اللذّأ والسعادة اليت حتس
   ،ها متطرينتبدأ السماء ح

أجل هذا ما ، ًءإن السماء متطر نسا، ليس املطر ما أرى، كال
ال ، إن يتساقطن يف البحر حويل من كل حدب وصوب، حيدث

، لًاوتفشل قلي، لًافتنجح قلي، لًاين إليها قلي منهن أن تشدتلبث كلٌ
  .)زفريو(أنقذيين يا ، لًاوأغرق قلي، لًاجنذب قليأ

،  ظهر قاربى عل)مىن( إذ تظهر ما وشك الغرق متاىوإذ أنا عل
وقبل ،  من خلفها يف طفولية)ندى(ح وتلو، ختربين أن احلرب وشيكة

  .شيئي أأن أقرر 
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       ،كأنه الدم ، أمحرنا املاء لويصطبغو، إذ خيتفي كل ما حويل
، ارة صحراء قاحلة تيتحول البحر حويل إىل ،أظنه كذلك، بل هو دم

يغلي وتتصاعد منه أخبرة هلا رائحة ، وحبر كبري من نفط أسود لزج
  ،  تتحلل لتكون هذا البحر األسودبشركأمنا أجساد ، كالنشادر
   ،ة املتعلقة بالنفط هى تلك املفارقعجيبة

ني السنني وحيوانات وزرع ومسك يلقد مات أناس من مال
 هذا ا إىلن حتولو مر الزمىوعلأجسادهم رات فتحللت صواودين

، هي أن تضع البديل، يبدو أن مثن استعادته، السائل اللزج السخيف
ة أخرى وما عليك سوى انتظار بضع مليون سن،  بديلةاجثث، أجل

  .لًاوسيصلك حقك كام
           ،أقاوم، وسط البحر األسود تنجم دوامة جتذبين إليها يف شدة

لن أكتب أدوية  ،سأقاطع املنتجات األمريكية والربيطانية،أقاوم
   ،شركام

) 729(سأقاطع املنتجات اليت حتمل الرقم  ،لن أشترى منتجام
أراين أقود طيارة وأندفع  ،بل سأحارب ،وأقاوم، سأقاوم ، يسارهاعلى

 ،مث أهوي من حالق ، بأحد برجي مركز التجارة العامليماا مصطد
   ، من حالقوأنا أهوي ،أري البشر حتيت يقتتلون وخيتصمون وميوتون

يكذبون  ،وأنا أهوي من حالق ،إم جيوعون وميرضون وميوتون
، سأكون مثلهم، ال أريد أن أسقط وسطهم ،كال ،ويلعنون وميوتون

أكلهم وأكذب وأقتل وأمرض وألعن وآكل سأرتدي مالبسهم 
  .كال اااااااااا ،كال، كال ،وأسرق وأذل وأضعف وأنتحر مثلهم

***  
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مم املتحدة  قرار من األىشل يف احلصول علالواليات املتحدة تف((
العراق خيبئ أسلحة دمار شامل رغم فشل (( ،))بضرب العراق

ألقيت بالصحف ........امصد(( ،))املفتشني الدوليني يف العثور عليها
  .باجان

، أعلن اآلن فشلي يف أن أفهم، ال أعرف ما الذي حيدث حويل
ملاذا هي مصممة ، ! هذا احلد؟ملاذا هي واثقة إىل، !ماذا تريد أمريكا؟

، ! سوى النظام العراقي؟خربأال يوجد نظام حكم ، ! هذا احلد؟إىل
 احلكم نتيجة عيب يف قد جاء إىلنفسه إذا كان الرئيس األمريكي 

بل األغلبية ،  األغلبية من أصوات الناخبنيعلىإنه مل حيصل !! النظام؟
نه قد مت التالعب وحىت تلك يقولون أ، من عدد الواليات املؤيدة

  !فيها

دون رددت قبلتها ، ين قبلة الصباحلجاءت تقب، استيقظت أمي
 حيدث يل وللوطن أو حىت للعامل شيئهي يف أي ذنبها  مالكن ، رغبة
وأكثر ما ، متضايق، حس بالرغبةأ  ال– قًاح-ى ولكن!!؟حويل

  .أين ال أفهم، يضايقين
  . املستشفى عجل ألذهب إىلىونزلت عل، كالعادة مل أفطر
لكنه ال ، لًاأطول قلي،  يف الذهاب والعودةيا خلفقًابدأت أختذ طري

ال أريد أن أحبس يف مظاهرة ،  اجلامعة والتجمعات الطالبيةىمير عل
  .أخرى

توقفت ، وجدت طبيبة امتياز شابة تبكي،  باب املستشفيىعل
، دمل تر، أحلحت يف السؤال، بينمل جت،  أسأهلا عن سبب بكائهالوهلة

أصبح البكاء اآلن ال يثريين كما كان يفعل يف ، تركتها وصعدت
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وأمي ، واآلن طبيبة االمتياز تبكي، باألمس كانت أخيت تبكي، املاضي
 والرغبة يف البكاء تقتلين ناأحسين أحيا، حىت أنا،  كل يومباتبكي تقري

  .ين ال أستطيعولكن
  . مبصاحبة نواب القسمى املرضعلىبدأت املرور 

عن أيام ى  املرضى علصاملاذا أحس أم أقل حر، ضاأدري أيال 
يعد ري مل يولكن يبدو أن التغ ،ست بالسنوات الطويلةإا لي، نيابيت

  . سنوات طويلةحيتاج إىل
  ،  يف أيامنااليوم يريد األمريكان أن يغريوا وط

م يغريون املنطقة بأسرهابل يدعون أ،   
  !! ذا ؟ري بسيط كهي أنا من تغأتعجبأ

ال بد أننا حنن من أمهلنا يف تعليم الصغار ، لًاأحسست بالذنب قلي
 ى املرضى تعليمهم كيف يكشفون علىلقد حرصنا عل، هكذا

وأعراض املرض وطرق عالجه ولكننا نسينا أن نعلمهم كيف يكونوا 
ال بد ،  ويتأملون، حيسون، رانسينا أن نعلمهم كيف يكونوا بش، أطباء
  .نبون مذضاأننا أي

 كانت هناك مشاجرة بني إحدى، ةوأنا يف طريقي للمغادر
وأا ال ،  تتهمها فيها بالرشوةبالعنربالعامالت ومرافقة إحدى املرضى 

مهمت بالعودة للتحقق ،  سوى للمرضى الذين يدفعونشيئي أتفعل 
عبد (ال أن عم إ ، حقعلىة فق يقني أن املراعلىوأنا ، من األمر

 تروللي على ضا ألن مري على الركوبينعد حثّعامل املص) احلكيم
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،  لينقلين قبل الذهاب إليهصاينتظر باملناظري وهو قد جاءين خصي
  .فركبت

فتذكرت أين ال أمحل ، كنت أحس اآلن برغبة عارمة  للتدخني
، )عبد احلكيم(سألت عم ، وملا كانت الرغبة مدمرة، معي أية سجائر

 مل ال وهو يقدم ، السعادة بالفخر وفقدم يل سيجارة وهو حيس
مل ال وسعادة الباشا تنازل وتكرم ، سيجارته املتواضعة لسعادة الباشا

مل أفكر يف األمر !! ه مبشاركته علبة سجائره الرخيصة؟وتعطف علي
 ونفثته يف عنف قًا عميساسحبت من السيجارة نف، أكثر من ذلك

  . املصعدرامغاد
***  

،  سأقابلها)فريوز(وف حت ظروإن مس، ال عيادة، اليوم اخلميس
فكرت أن أشترى هلا هدية بسيطة يف طريقي ، ها منذ وقت طويلمل أر

رمبا أكثر مما ،داأحبها ج ، أحبهاقًا أخربها به أين حشيئجمرد ، للمرتل
  .أعتقد

 ماهو مكان خاص أستطيع دو ، للهدايا)بونبونة(توقفت أمام حمل 
 ماحت،  مما هو متوقع ولكنىل السعر أعباغال، أن أجد فيه ما أريد

فأنا لست من ذلك ، وهذا يرحيين أغلب األحيان، ستجد ما تريد
 ئًا حلبيبته كلما فكر يف إهدائها شيدا جديباالنوع الذي حيضر دبدو

  !!!ما
، نصف يونانية، نصف مصرية، )رينااكات(قابلت العجوز املشاغبة 

  .أنا أحبهاو، ولكن هذه املرأة لديها ذوق، وبالطبع بدينة
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مسحة من احلزن تغلف وجهها،  ما يرام اليومى علمل تبد،   
مة هجمت،  املرحة اللذيذة)رينااكات(حىت ، ما الذي حيدث للجميع

  !!؟جهالو
  : رحبت يببابال محاس تقري

   ،لًاأخ، لًاأخ، دوكتوري، أوه -
  !فيه إيه؟، )كاتارينا(خري يا  -

حيث ال خيربين أيهم ، األيام هذه ضاكما جرت العادة أي–بين مل جت
 ناحيث أجنح أحيا، ضا كما جرت العادة أي– فأحلحت – شيئأي 

بدأ جسدها األبيض البدين يرتج وهي تبدأ ف،  فبكت– وأفشل أخرى
  .يف البكاء

أعطيت نفسي احلق أن أقترب من ، وملا مل يكن هناك غريي باحملل
 شعرها وأملس،  ظهرهاىربت علأ،  صدريالعجوز وأضمها إىل

،  اخنرطت أكثر فأكثر يف البكاء)كاتارينا(إال أن ، اخلفيف األبيض
  . هذه األيام من اجلميعضا اعتدته أيشيئوهو 

ى يل أن أربح من لتسن،  للبكاء– فقط – جعلت عياديت لو أين
  . مضاعفةفًاورائها أضعا

 – املصرية –واليت تعيش مع أمها ، أخربتين أن حفيدا البنتها
، ليس هذا فحسب، ضت لالغتصابيوناين يف أمريكا قد تعرال وأبيها

 اوتريد أن تأخذ تصرحي،  حبلىماالفتاة ذات اخلمسة عشر عاإن بل 
  . لعمل عملية إجهاضياقانون

  .وياله من عامل موحش، ياهلا من مأساة
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وملا ، لًاأطلت احتضاا قلي، لذي ميكنين فعله هلاا ما قًامل أعرف ح
دأها بدأت أحس ،ومبنتهى اخلفة بدأت ، سألتين عما أريد هذه املرة

 علبة علىستقر رأينا املشترك احىت ،  بني ركن وركن ماتنقلين
بديعة وترقص وسطها وموسيقية صغرية هلا نقوش خارجية مذهبة 

  .راقصة بالية يف غاية الرقة والرومانسية
ين ثانية واحتضنت،  لعلبة املوسيقىنا أن تأخذ مث)كاتارينا(رفضت 
  :وهي تقول

  .مجيل أويانت ، )رمزي( يكتورويا د، بك أويخأنا أ -
لتهما وفردت إصبعيها قب، تهما من شفتيهامث ضمت إصبعني وقرب

وتركت مثن علبة ، رددت عليها باملثل، يف اهلواء كأمنا ديين القبلة
املوسيقى جبوار اخلزينة بينما هي امكت يف لف اهلدية برباعة وإضافة 

  .زهرة المعة من الورق املصقول فوقها
   ،كانت كلماا مؤثرة للغاية

  )أنت مجيل أوي، )رمزي(يا دكتور ، أنا باحبك أوى(
 ،أن أبكي، إنه ألمر عادي للغاية ،كادت دمعة تفر من عيين أنا

  !!!وقهتذيحىت طباخ السم 
***  
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القمة العربية ترفض احلرب وتطالب بعدم مشاركة أي دولة (( 
  ))ية يف العمل العسكري ضد العراقعرب

 ألوامر لًا امتثا2–اق يدمر أول دفعة من صواريخ صمودالعر((
 جملس األمن  يقرر تعديل تقريره إىلوبليكساملفتشني الدوليني 

  ))لإلشادة باإلجراء العراقي
  ))وزراء اخلارجية العرب يشيدون بنتائج القمة العربية((
  )) أيام10 لخالبدء العمل العسكري ضد العراق ((
  ))القمة اإلسالمية تؤكد رفضها املطلق لشن احلرب ضد العراق((
  ))نعم للسالم ، ال للحرب((
 يف خان يونس مث استشهاد 40 فلسطينيني وإصابة 8استشهاد ((

  )) مبخيم جباليا140  وإصابة13
السلطات الباكستانية تنفي املزاعم األمريكية بوجود اثنني من ((

  )) أراضيهاىقاعدة أسامة بن الدن علأبناء زعيم ال
 بتجميد أرصدة رئيس زميبابوي رايصدر قرا، الرئيس األمريكي((

  – لقرب زميبابوي من الواليات املتحدةعاطب–)) آخرينومسئولني 
دعي يقدمان تقريرمها لس األمن خالل ارببليكس وال((

  ))الفول السوداين لعالج السل(( ))ساعات
  

  )2003 األول من مارس ت األسبوعيوميا(
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زهرة محراء حقيقية ، موسيقى كالسيكية هادئة،  خافتة

، والنيل أمامك، مشوع متراقصة اللهب، يف مزهرية بيضاء صغرية
،  األبوابىتدغدغ بشرتك نسمة باردة لشتاء سينقضي وربيع عل

 من جسد ئًايلتمس كل منا دف،  متالصقني متالمحني)فريوز(جنلس أنا و
كالمنا ، تتشابك أصابعنا حىت ال تكاد متيز يدي من يديها، هصاحب

، اهأو، لحديث شجونلو، يل بكرللاو، كاهلمس ومهسنا كاملالئكة
  .أو أكاد أموت، منا اآلخر حىت ألظن أين أموتكلٌّ لكم يفتقد 

،  من مواصلة تعليمها اجلامعي لوفاة والديها)فريوز(مل تتمكن 
ومصاريف تعليم وأكل ، أفواه جائعة، نهي الكربى هلأخوات ثالث 

الوالد مل يكن ، وشرب ومالبس ومشاكل ودروس وخروج وحياة
بل كانا جمرد فردين يتمتعان ،  واألم مل تكن السفرية عزيزةراوزي

 ما ما دون أن تتساءل يوياتلك الصفة اليت حتملها ضمن، بصفة املواطنة
 وجلت هذه حني، هي حقوقك وواجباتك من أجل استيفاء شروطها

 بصورة أو أخرى هلذا الوطن وهذا البلد يات نفسك منتمدالدنيا فوج
هل فكرت ، وهذه األمة وهذه العائلة والشارع واألهل واألصحاب

  !!وما هي حقوقك عليهم وواجباتك جتاههم؟! ملاذا؟
حني تالقت ،  كانت مريضة للغاية)فريوز(أول مرة رأيت فيها 

ارتبكت وتلعثمت ، ين عن احلديث حلقي وعجز لساجف، أعيننا
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وأريح رأسي ، وأحسست برغبة رهيبة يف أن ألقى بنفسي يف أحضاا
 كانت –رغم مرضها آنذاك–ابتسامتها ،  صدرهاىاملكدود عل

، وختربك كم أنت عظيم ومجيل، ابتسامة تطمئنك، فقط خالبة، خالبة
اشراقتها  فجر ،  بذرة أمل داخلك مل تكن تظن أن توجديترو
جلدها ناعم ، ائحة جسدها كنسمة صباح وسط بساتني فل ورحيانور

صوا ، لًا قليىشفتيها كالسكر أومها أحل، كبشرة طفل وليد
بحث عن اطمئنان مل تؤمنه هلا ي، خائف، مرتعد، هامس، كاملالئكة

 كتفيها كشالل من ليل ىشعرها ناعم أسود مسترسل عل، األيام
خدودها ، له فأتنسم عبريهاأريد أن أدفن وجهي داخ، أسود حالك

ه مفرطة يف وهي فوق ذلك كل، محراء متوردة يغريانك بالتذوق
هو ما خلق داخلها أخواا دور األم واألب مع  بقيامهارمبا ، احلنان

 ماأذوب متا،  حني تضمينماحىت أين أذوب متا، كل طاقة احلنان تلك
احلروب تنتهي كل ، وتنتهي كل مآسي الدنيا ومشاكلها، نتهيأو

ويرزق اهللا اجلائع ويهدي ، ى املرض كلىيشف، وااعات واآلالم
 وتتفتح زهور الربتقال يف  الصحراء اجلدىبىيسقط املطر عل، احلريان
  ).فريوز(عند ضمة  ،وينتهي، يبدأ العامل كله ،احلقول

تعمل يف ، هي اآلن حتاول أن تواصل تعليمها يف اجلامعة املفتوحة
تسمع ، تقرأ الشعر أو أقرأه أنا هلا، عاية األيتاممؤسسة اجتماعية لر

مثلي املوسيقى ويتراقص جسدها مع اإليقاع الدفني داخل كلمة أو 
أرى جناحيها ينبتان أكاد ، هي حتلق يف السماء السابعة، معي، حلن
تلك السعادة أراها يف ، ل أن تبدأ رحلتها يف الطريان ظهرها قبىأعل

ختربين أا ال ،  جسدها وارتعاشه شفتيهاعينيها وأدركها من ارجتافه
ال تدرك كم هو مجيل جسدها ، حتس بكوا أنثى إال يف مرآة عيوين

  .إال عندما أخربها أنا بذلك
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 ن ولكل م لكناحىت وإن بدا ذلك جمنو، )فريوز( يا قًاأحبك ح
، أحس باالكتفاء والسعادة، معك أحس باالكتمال والراحة، حولك

حىت لو كانت ، لرغبة يف مواصلة رحليت مع احلياةأحس باهلناء وا
فال أريد أن أضيعها ،  قصرية–يكما اليقني عند–أو رمبا ألا ، قصرية

عالقات تبدأ اليوم وتنتهي أمس ، يف عالقات بيزنطية منطقية باردة
أنا ال أريد امرأة متكلفة متصنعة تدعي الثقافة وسعة ، قبل أن تبدأ

  واحد)رمزي(يكفيين ،  آخر يف حيايت)رمزي(أنا ال أريد ، التعليم
أريد تلك اللهفة يف ، ريد أن أرتاحأوأنا فقط متعب ، حلياة واحدة

وأكاد أنتحر ، أتوق لتلك اللمسة، أحب تلك الرغبة، )فريوز(عيين 
  .فوق شفتيها

، عيوا تزوغ نظراا ،أحسها تنتفض، حني متس أناملي جلدها
، أحبك، أخربها يف كل ملسة، قهوتسقط جفوا صرعى يف نصف إغال

 يداعب جانب عنقي فأحس بدوار با رطراتتنهد هي وخيرج زفريها حا
إذ ، وإذ أليب، ترتعش أصابعها يف رحلة حج حنو شفاهي، فينيكتن

، قبلة، جفةج جسدها ويرجف رتكل قبلة ير، ألتهم أناملها يف رقة
  . يضرا دون سواهالًاظن أن زلزاحىت أل، رجفة

 مافأود لو أن التحا، ها األخرى يف نسيج ذراعيز أنامل يدتنغر
يتحول العضل يف ،  كالتوائم السيامية يتم يف هذا املوضعياحقيق

 ويتحول جسدي كله إىل،  غاللة رقيقة هشة من حريرذراعي إىل
  .جدول ماء جيري وينساب يف تؤدة حنو الشالل

تضعف ،م خدهارب يف بطء أللثتأق،  االحتراقكالفراشة تتوق إىل
، اآلن أحس أين ملك هذه الدنيا ،وتنهار يف حميط من ذراعي، للغاية

  .وما عليها
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  .بني أحضاين، فمليكيت ها هنا

***  

هل يتذكر  ،ولكن مبناسبة القبل وملسات األنامل، داآسف ج
  !! كان يدعى البوسنة واهلرسك؟ئًاأحدكم شي

***  

                ،خلق اإلنسانقبل خلق العامل و ،يف سالف العصر واألوان((
اقترحت العبقرية أن يلعبوا  ،للملاالتقت الفضائل والنقائص فأحسوا ب

   ، فوافقوا)االستغماية(لعبة 

 مل يوجد أحد يريد هوألن،  أن يبدأ هو بالعدبا طالزعق اجلنون
جرت الفضائل ، ثالثة، اثنان، واحد، بدأ اجلنون العد، إغضابه وافقوا

، ة خلف القمراختبأت الرقّ، يبحث عن مكان لالختباءكلَ، والنقائص
 نفسه وسط ىم احلنان علوتكو، واخليانة يف كومة قاذورات

 اختبأ يف قاع هعى الكذب االختباء حتت صخرة ولكناد، السحاب
واختبأ اجلشع داخل كيس قماش ، ذهب الشغف ملركز األرض، حبرية
واحد ومثانون، نونمثا، تسع وسبعون، واصل اجلنون العد ،قفتمز ،  

إال ، لالختباءناكل الفضائل والنقائص كانت قد اختارت مكا
د وال يستطيع ال يقدر أن حيد، كما نعرفه،  كما هونابقي حريا ،احلب

العدة مائة إىلوصل اجلنون  ، أن خيتبئ احلبقًامن العسري ح ،دأن حيد 
نون يف بسهولة بدأ اجل ،واختبأ، فقفز احلب داخل جمموعة زهور

ومل ، هقد مدد ساقي، الكسلإن حىت  ،العثور عليهم الواحد تلو اآلخر
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 يستطع احلسد أن يكظم مل ،ا احلبإلّ، االختباءعناء يكلف نفسه 
وألن الكومة  ،وشى مبكان اختباء احلب يف كومة الزهورفأ، غيظه
، أحضر اجلنون مذراة خشبية،واحلب غري ظاهر من بني الزهور، كبرية

حىت مسع اجلميع صرخة ، ب كومة الزهور مرة تلو األخرىوبدأ يضر
وإذ ذاك برز احلب من بني كومة الزهور ويده ، تنخلع هلا القلوب

ن أن وتبي ،فوق وجهه وخيطان رفيعان من دم يسيالن من حتت يديه
وإذ أحس اجلنون  ،وتركه أعمي ،اجلنون أثناء حبثه قد فقأ عيين احلب

ضه به عن  يعوشيئ احلب أي ىرض علإذ ع،  ما اقترفىبالندم عل
مل يكن أمام احلب سوى ، أمرهعلى بامغلو، ناحزي، رامقهو ،عينيه

يقوده ، أعمي، صار احلب، ومن يومها ،طلب أن يكون اجلنون دليله
  ))!!!جمنون

***  
وهي باملناسبة ،  ألعطيها حقنة اليوم)ناهد(حني مررت مبدام 

،  مل تكن باملرتل)مىن(إن إذ  ،ما  حنوعلىأصبت خبيبة أمل ، األخرية
ال ،  من السؤال عنها أو سبب غيااغا بالاًوبالطبع أحسست حرج

 وزياريت حتولت إىل، لذا فإن مكوثي مل يطل، حق يل يف ذلك البتة
 استنكرت ذهايب ذه السرعة ومتسكت مدام )ندى(حىت أن ، خاطفة

 يث يدركان سببولكين أظنهما من الذكاء حب، لًا ببقائي قلي)ناهد(
قبال مين اعتذاري الواهي الضعيف فت، عدم رغبيت يف البقاء أكثر
  .بوجود ارتباطات هامة لدي

  .ال أعرف ماذا أفعل اآلن،  وجهيعلىهائم 
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قررت أن ،  املقهى مع بعض األصدقاءىهو عل، )أجمد(ـأتصل ب
  .لًاأذهب إليهم وأجلس معهم قلي

ري العام ومطربات الدوعن  احلوارات تدور تكالعادة كان
واليت بالطبع بدأت تتحور لتشمل ، ديو كليب وآخر النكاتيالف

أن تتحول مشاكلنا ، هذه هي طريقتنا املثلى يف احلل ،املشكلة العراقية
هي األخرى جمرد ،  أنفسناعلىونضحك ا ، نضحك منها،  نكاتإىل

  .حىت أدمناها، حقن مسكنة حنقن ا أنفسنا
صوت الكمان ، نصرافاأليف تأذن فأس، أحس بتوعك خفيف

أحس برغبة شديدة يف ، الصادر من مشغل األقراص املدجمة ال يفيدين
أحس ، يبدأ عرق غزير يغزوين، خيتل مقود السيارة يف يدي، يئالق
أطفئ ،  اآلنداملاذا تبدو املسافة بعيدة ج، اكتيتچأخلع ، دا شديراح

سمة ن، بري اجلامعةو كى بالسيارة علأتوقف، مشغل األقراص املدجمة
أمعائي تتقلص يف شدة ، بائع ترمس، ثنائيات أحبة، هواء لطيفة

 حىت، تقيأوأ، تقيأوأ، أقيتأ، يئ أبدأ بالقمث، ونبضات قليب تتسارع
،  شكل حبل طويلىظننت أن أحشائي ستخرج من فمي عل

، طفر الدمع من عيوينو، أخذت أهلث وأهلث، أحسست بعض الراحة
 عن داأنا أموت هاهنا بعي، أنا أموت،  اآلن)ريوزف( يا أين أنت
  .عن رقة أناملك، عن دفء عيونك، أحضانك

  :مبنتهى الربود قال، ال أعرف من أين جاء، جاءين عسكري
  .كده ممنوع يا أستاذ -

بأنفاس متقطعة وأحشاء تتمزق وعرق بلل مالبسي سألته يف 
  :غيظ
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  !؟العيا، إيه هوه اللي ممنوع -
، يلك خمالفةجي يديبط هيالضا، كده ممنوع،  غلطالركنة دي -

  .جي يزعقيهي، برىوالضابط آخر الك، يا أستاذاتفضل 
توجد نظرت حويل فرأيت أنه ال ، نفسيكنت قد بدأت أمتالك 

وأن العديد من السيارات قد توقفت مثلي ومنهم ، الفتة متنع االنتظار
أو افترشوا  ،سي حبرا وساندويتشات وكرياعائالت جلبوا معهم شا

أو حر ،  من ضيق يلم ماً يلتمسون خمرجضاحصرية وجلسوا أر
 ى علشيئأو ال ، أو يتواصلون ويتحدثون يف بعض أمورهم، يشملهم
  :وجدتين أرد عليه يف ضيق  ،اإلطالق

  .امشي -
  !!إيه؟ -
أنا تعبان ومش رايق لكالمك الفاضي ، امشي، بقولك امشي -

 ...اولّ، ا شارونان ولّ األمريكىر علتشطّاروح ، ده

 وجه ى عندما بدت أمارات الذهول والدهشة علصمتت
  :لًاقائ، الذي فوجئت به يتركين وينصرف، العسكري املسكني

  .لشطواتبس م، سالمتك يا أستاذ -
فأحكمت ، لًاأحسست أين أفضل قلي، مل أملك نفسي من االبتسام

، ديع هو يف إغراءب، واقتربت أكثر من النيل العظيم، إغالق السيارة
أتساءل عن اإلحساس الذي ينتاب ، كل مرة أرى فيها النيل هكذا

  .من يلقي بنفسه بني أحضانه، من يقفز فيه
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أخوها ، ةطفلة تبكي وأمها مطرقة وأبوها متشاغل عنهما يف جريد
 حييط صديقته  شابفىت، ث به بطالء سيارة يعبراميسك بيده مسما
تبعد جبسدها عن أطراف أصابعه ولكنها ال ، ر منهاحملجبة بذراعه فتنف

اثنان منهم ، جمموعة من الشباب، اتبتعد عن حميط حضنه كثري
جالسان فوق السور يف رعونة ليس هلا ما يربرها يدخنون السجائر يف 

يرتدي بعضهم السالسل واألساور ومجيعهم يشتركون يف ، شراهة
 حىت فروة ماو حلقه متاقصة الشعر الغريبة ما بني أطالته املبالغ فيه أ

بدأ ، وجوههم حتمل اهلم واإلحباط،  منهم يبتسما أيمل أر، الرأس
  .فغادرت ،وديناالتوعك يع

***  
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 جسدي ، جرس تليفوين احملمول فور دخويل من باب الشقة
 ىرددت عل، رمبا مريض حيتاجين، عرفهأرقم ال ، يصرخ من شدة األمل

              ،دخل احلمام يف وقت واحدأالتليفون وأنا اخلع مالبسي و
  .)مىن(  كانت

  !اذا؟ال أعرف مل، تسارعت نبضات قليب
  : احلديد وهو ساخن )مىن( طرقت 

 !كيف حالك؟، وحشتنا دكتور -

حاولت ،  ال أقدر عليهغنجيف صوا ، ريقي يف صعوبةزدردت ا
حاولت أن ، أن أمتاسك ككل الرجال الذين حاولوا قبلي وفشلوا

  :ن أمر اتصاهلا ال يعنيين أأو ك، فًاأبدو حمتر
  !؟)هدى(و!  رها إيه؟اخبأماما  -
  : صححت ارتباكيثبخيف 
    )ندى( -
يف بطء وهي ،  كالمهاىوأمنت عل، ت ضحكة مقتضبةلعفتا

  :ى حروف كلمااتضغط عل
  !!كيفك إنت؟! نت؟إو، احلمد هللا -
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، وأمعائي ال زالت تصطرع وتتقلص، منذ قليل كنت أنازع
 اليت كانت )فريوز(زال يتملكين وروائح ماإحساس املوت القريب 

أي مصادفة تلك اليت جتعلها ، تاج إلعادة التعبئةمتلؤين يبدو أا حت
، يشملين قرف شديد من الدنيا والناس، يت تلكل حاىتكلمين وأنا عل
،  حول أو قوةوالضعيفني بال، الكادحني بال سبب، الناس الصامتني

،  أتفه األشياء وأسخفهاىواملتناحرين عل،  مقيتالسائرين يف سكون
يطون بك من كل جانب كاهلواء الذين حي، هؤالء الناس احلمقى

  .واجلراثيم
  :إال أا أصرت ، أخربا أين خبري

  !صوتك بيه شي! لك؟ام، دچعن ال  -
أم هي ، هل عرفتين مبا يكفي لتدرك ذلك،  تلك)مىن( ةشيطان

 اجللوس ومل استدرج لفخ، مل أغضب، جمرد قوة مالحظة وفطنة منها
  . هكذاعا كرسي االعتراف سريىعل

بس هاسيبك كيف ، طأنا أعرف أنك مو مظب، ما تريدكيف  -
سهرين وياك ، أنا ما بنام، ك تكلمين أي وقتنفي، منريت وياك، ما حتب

  .بس أنت مو كويس، إذا حبيت
  :شكرا يف صدق وسألتها

  !؟هاتنضربليه أكيد ! ضرب؟نتمش هاتقوليلي ليه العراق ها -
  :ضحكت ضحكة رنانة 

  ؟داما فينك تريح أب؟ ساعة24 شغال خمك دا؟إيش بيك -
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  : إياها الضحك لًاضحكت مباد
  )مث تنهدت تنهيدة طويلة(نفسي أفهم   -
، ةچوكل حا، ةچي حاأي نفسي أفهم لأنا إل، نفسك تفهم -

ليش الظلم كفة ، ليش إحنا وبس اللي يسووا ويانا كدا، ليش إحنا
،  حق ومستحقليش كل شي،  قوة النظر ناحية واحدةشلي، واحدة

  .وإحنا أل
،  اآلن هو أقرب للبكاءفًا أصبح هتابالغنجصوا الضاحك اململوء 

عرفت أا كانت تريد أن ،  متعبة ولست وحديضاأدركت أا أي
كانت تظنين ذلك الشخص املثقف ، تتحدث وخترج ما بداخلها

مراض فف لآلالم واحملارب الدائم لألخطيف الظريف املبتسم امللال
  .لكين اهلم وال تنتابين الوساوس والكوابيسمتين ال يكما لو أ، والعلل
   )مىن( أيتها العزيزة واعف

،  أستمع لآلخرينناوأحيا، كما كنت تأملنيقًا حفًا أكون لطيناأحيا
  . أنتين وتصدينداورمبا سأكلمك غ
وهداين تفكريي أن اكتب ، أحسست بعض الندم، انتهت املكاملة

   ، احملمول أعتذر اىرسالة عل
   ،ناإذ جاءين ردها مطمئ، كانت فكرة جيدة للغاية

  )) خريعلىتصبح ، ليش يضربوها، لكبكره أقو((
  ، إذ يفتح باب الشقة، لًاوإذ أنا أهم بالنوم فع

   ،أدرك أنه ال أحد مستيقظ اآلن
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  .)أجمد(وليس ، )جمد( ،أخي، )جمد(إنه 
ة سخيفة ورائح، يترنح، وجهه شاحب للغاية ، عليه أنه خبريمل يبد
  :عيونه زائغة للغاية ومزاجه حاد ، أعتقد أا مخر، تفوح منه

  !أنت سكران؟! إيه ده ؟، )جمد( -
 .هووووووو سس س س س -

 أو حيطم شيئتلقفته بني ذراعي كيال يصطدم ب، عاقمت مسر
، اآلنالنتحرت  حالته تلك علىستيقظت أمي ورأته لو ا، ئًاشي

  .قًاحنن عبء ثقيل ح ،وتتحملي بالوينامسكينة أنت يا أماه لتتحملينا 
  .ماما ها تصحى، إهدا، )جمد(إهدا يا  -
  )وبدأ يضحك، وبدأ يزعق(إهدا انت يا خويا  -

فتحت ،  احلمام ااور إىلراجررته ج، انقضضت عليه يف عنف
ارجتف حتت يدي وبدأ ،  آخرها ووضعته حتتهاىمياه الدش الباردة عل

، نه كان أضعف من أن يستمر يف املقاومة ولكلًاقاومين قلي، يرتعد
 صدري ضممته إىل،  بدأ يبكيضاويف هدوء أي،  بدأ يهدأياتدرجي

  :من وسط بكائه هتف ، فبدأ يبكي أكثر وأكثر، وابتللت معه
سيبين يا ، يا رب أموت، يا رب أموت، أنا زبالة، أنا زفت -

  .سيبين، )رمزي(
  :ملبلول شعره اىوبدأت أملس عل، ضممته يف قوه

نام ، نام دلوقت وبعدين نتكلم، )جمد(بس يا ، بس يا حبييب -
  .دلوقت
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،  حالته املزرية تلكى تبديل مالبسه وهو علىبدأت أساعده عل
تطعت وضعه يف سريره اس،دا جاأخري ،اوأخري ،ترنحي ونشجيبكي وي

 تبحث عن ، أللف سؤال وسؤالشاوتركين  ،نام هو ،ملينا
  !!!أجوبة

***  
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  واشنطن ، بيض يبدأ العد التنازيل لشن احلرب ضد العراقالبيت األ((
  ))اصة ضد بغدادخلا وتعلن بدء عمليات القوات فًا أل320حتشد 
  )) اإلسالمية بالدوحة تؤكد رفضها املطلق للحرب ضد العراقالقمة((
فرنسا وروسيا وأملانيا تتعهد مبنع إصدار قرار جديد جييز استخدام ((
  ))القوة

يف مسرية املليون اليت نظمها ، نعم للسالم،  قالت ال للحربمصر((
  ))احلزب الوطين

أمام جملس إنذار أخري للعراق أليام حمدودة يف مشروع قرار احلرب ((
  ))األمن
 موافقة اآلخرين لكي بوش يؤكد أن الواليات املتحدة ال حتتاج إىل((

  )) شعبهايحتم
واشنطن ولندن تؤجالن ، حتت ضغط املعارضة القوية يف جملس األمن((

  ))طرح مشروع القرار حول العراق للتصويت
  )) شروط أمام العراق لتجنب احلرب6((
 روسيا من – األمريكي يف موسكوالسفري–او بشحذر ألكسندر فري((

يتو ضد ڤالتعرض لعواقب اقتصادية وسياسية وخيمة إذا استخدمت ال
  ))مشروع القرار اجلديد مبجلس األمن

 األصوات لتمرير قرار احلرب ريبريطاين يف توف–فشل أمريكي ((
وبغداد ترفض شروط لندن وتعتربها خطة عدوانية ، مبجلس األمن

  ))للحرب
  

  )2003 مارس –سبوع الثاين يوميات األ(
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 افعل ،أن أتأخر يف الرتول اليوم التايلهل لو  ، أنا مل أمني
  !!؟ملنمت،  مكاينمكنت

، تعصي عليه فهم ما حيدث حويلعقلي يس،  أخيىقليب حيترق عل
جسدي منك همستنوروحي مريضة ال عالج هلا سوى الراحة ، فز

 )فريوز(مل تعد جتدي معي نغمات الكمان وملسات ، كال ،األبدية
 وضحكات وابتسامات املخالطني يل يف أوجه احلياة ىودعاءات املرض

كل األبراج  ، والترته والتعايلعمل يعد جيدي معي الترف ،املختلفة
 بنفسي إال وأنا تنحدر مل أدرِ ،ية اليت حاولت أن اسكنها اوتالعاج

 مازال نائما الذي )جمد(نظرت ألخي  ،خدي ىدمعتني ساخنتني عل
   ،لًا مشلوبا غاضنا حزيقًا حمرولًا مذهوها مشدومازلت مصدوما، أمامي

تلك العيون  ،ذلك اجلسد املترنح الذي لطاملا تلقفته بني ذراعي
                   ،احملطمة املكسورة املطفئة اليت لطاملا أحسست بالغرية جلماهلا

  !!خطأ من؟، !خطأ من هذا؟

،  مثخنة باجلراحم أُماً ،ندعوها شقيقة، والد جماهد يف بالد غريبة
بزواج األوالد وأوالد األوالد وتصري  هي تعمل وتريب وتذاكر وحتلم

                          ،أم هو خطئي أنا ، وعائلة كاملة كل يوم وكل ليلةبا وأماأ
أيعقل أن أكون  ، يف ذايتجيب ا ممأتراين انغمست أكثر ،األخ األكرب

 للرسوب شاترك أخي هكذا أ هكذا يف دراسيت ودرجايت وقًامتفو
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أفشلت أن أقدم له القدوة اليت يريد  ،والفشل والنجاح احملدود
  !!هل يكرهين؟ ،رىت ،االحتذاء ا

  !!أخي؟، هل يكرهين
خوم إخوة عن ألفا، لن يكون هذا بغريب عنا وعن بالدنا

أيكون سرطان  ،يكرهون وحيسدون وحيقدون، ال يهتمون، الهون
  !!؟ضاقد مشل عائليت أي، أوطاننا

  !!؟)جمد(أيكرهنا 
، ووالدنا ،)مجيلة(، )جمد(، )رمزي( ،أول مرة أفكر يف أمسائنا

 يف التعبري عن أحوالنا وما ناإمعا ،)أمري علي(وليس ، )األمري علي(
إن الضربة  ، عال بصوتاًالحظت أن بكائي صار نشيج ،صرناه

  .لًالقاصمة فع
 أظن أن اخلراب واملرض والفساد بعيد عين وعن ماكنت دو

 )جمد( ، ليستا باملرتل)مجيلة( و )أمي( ،ئًاإال أنين كنت خمط، عائليت
نظرات الدهشة و يف سريره سااعتدل جال ، صوت بكائيعلىاستيقظ 

  :سألين يف ال مباالة،  وجههعلى
  ! الساعة كام؟ههي، !ط؟نت بتعيإ، !؟)رمزي( -

من ، بدأت أمسح دموعي وأنا ال أعرف ما هي مجليت التالية
  . عن الليلة املاضيةئًاالواضح أنه ال يذكر شي

وجدتين أسأله يف  ، من الصداعيامسك برأسه يعصرها متشكأ
   ،بالهة
  !أخبار الكلية إيه؟ -



 
- 87 -

ن  شفى اجلنوى كأنين جمنون وهو ال يعرف أنين عل)جمد(نظر يل 
 مىتإنت من إ هوهو، ركب، كلية إيه يا راجل!! كلية ؟ -   ،لًافع

  !!بتسأل؟
حنن بارعون يف ، بكل مشاكلك عليألقِ هيا ، مين يا أخيلُ، أجل
، واجهات احلقيقية الساخنةإلقاء اللوم والتهرب من امل، داذلك ج

  .مانتظره متاأن هذا ما وكا
  !مبارح؟إنت عارف إنك كنت راجع سكران إ -

بدا عليه الغضب ،  احلمام لوهلة وهو يف طريقه إىل)جمد(توقف 
مه باخليانة أ ينوارتفعت نربه صوته وبدأ يهدر كأن، املصطنع
  :العظمى
ن الطب والناس والعيانني بايأنت !سكران إيه؟!سكران ؟ -

 .نت بتخرفإ، حلسوا دماغك

  : يزعقت فيه بدور،  لن ألنيولكين، ة للغايياكان قاس
نت سكران وال إعرف هوه أنا مش ها، ستهبل يا وادت بتنإ -

حىت هدومك ما كنتش ، ومش شايف قدامك، ماشي بتتطوح ،أل
يفرتك دماغك وصاحي من النوم الصداع ها، سكعارف تغريها بنف

  !!نك ما كنتش سكران؟إلي لووتق
  :وجاءين صوته وهو يبتعد ،  لألرضقًانظر مطر

  !!ري؟نت ويل أمإهوه ، !لك ؟إنت ماو -
  :يف عنف هتفت ، قفزت من كرسيي وأمسكت بذراعه
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!  نت بتعمل كده ليه؟إممكن تفهمين ، مش أخويا، مايل ونص -
  ؟إيه الفايدة 

  : ياوقف ونظر يل متحد
- ش بأي حاجةالفايدة إين ما حس.  

 التعامل مع ما ىهو غري قادر عل،  معي حلد أذهلينقًاكان صاد
ين وجدت يف تفكريي هذا موافقة إال أن، حيس به فيلجأ للهروب

 مواجهتها وليس –إن وجدت–حل املشاكل ،  ما يفعلىضمنية عل
  .اهلروب منها

نت لسه إهوه ! نت؟إل ش بإيه يا عيما حتس، نت بتخرفإ -
ش؟بقيت حاجة علشان تقول أحس وال حمس!  

- ن؟هوه اإلحساس ليه س!!  
  .             ...آ....آ -
 )مل أرد(

  :مث أردفت
 دي همش هي، بس يعين، شأنا ما بقولش ما حتس، )جمد( -

نت إتقدر تعمل حاجة وعمرك ما ها،  ده غلطاللي بتعمله، الطريقة
   ،نت سكران مسطولإعمرك ما تقدر تعمل حاجة و، كده

  !نت سكران؟إ -
  !أل -
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  !!                           مسطول؟ -
  )وأكمل دون مساعي(

  !!!بتقدر تعمل حاجة؟ -
 فقط أمحق ويلقى بنفسه هو،  كما كنت أظنياغبهذا امللعون ليس 

  . التهلكةإىل
  :استأنفت دفاعي

، أحسنحاول أكون بأ،  األقل بأحاولعلىأو ، باقدرأيوه  -
عايز ،  احلقعلىدور بأ، بأحاول أعمل خري، رييحاول  أساعد غبأ

ده هوهو، أنا اللي ف إيدي نفسي، دأفهم أكتر علشان أكون أفي 
  .املهم

  :أردفت
تهم للي زيك قلّإ، للي بتعمله ده مش حلإ، قولأزي ما ب -
  .أحسن

 املكتب وسدده يف ىأمسك مبقص كان عل، ياواجهين متحد
  :وجهي 
تين ياال خد مو، يت أحسنمش قلّ، ص علياخلّ، طب خد -

  .مجل واملشاكل كلها تتحلأعلشان تبقى أحسن والدنيا 
، سألته،  املكتب ثانيةى علووضعته، أمسكت املقص من يده

  : وأنفاسه تتالحق،  يتطاير من عينيهروالشر
   !؟)جمد(نت بتكرهين يا إ -
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، بين بقىيممكن تس، خالص استرحيت، كره الدنيا كلهاأب -
عصدعتين أكتر مما كنت مصد.  

  .والبكاءالقيئ وقد عاودتين الرغبة يف ، تركين وانصرف

ن عدم الفهم يزداد أكثر  يبدو أ،زالت كلماته ترن يف أذينما
لن تكون مشكليت فقط يف تفسري التصرفات األمريكية  ،وأكثر

لن تكون مأسايت فقط  ،والقمع اإلسرائيلي وحكوماتنا وتصرفاا
وأسلحة ، واإلرهاب العاملي، ومصري العراق، الصراعات من حولنا

الدمار الشامل اليت ال أعرف منلك بل أن املشكلة أكثر من ذ، أها خب
 ،هؤالء البشر،مشكليت مع اإلنسان حويل ،داأكرب ج ،داج

   ،كيف حدث هذا ،لالهون العابثون ،املختنقون، احلانقون،الفاسدون
  !وملاذا ؟

  !!بل ماذا حنن فاعلون؟

***  
ما ذنب املرضى ، سوى العيادة، ذهب ألي مكان اليومأبالطبع مل 

  .يف أخ فاسد مستهتر
هذا الذي ربيته أو  ،اجل أخي األصغرلو أين مل أستطع أن أع، لكن

هل سيكون بامكاين إذن أن أعاجل  ، األقل سامهت يف تربيتهىعل
  !!أن اخفف آالمهم؟ ،املرضى

مل ، دا بارفًابالطبع كنت سخي ،وقليب املريض أنا، ماذا عن أملي أنا
  .)مىن( أو مكاملة )فريوز( ة رنعلىأرد 
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ن مل أمتكّ،ن أكون غري ذلكمل أستطع أ ، اليوماًأظن أنين كنت مسج
مل أسأهلم عن  ،السخرية عنهمأو ، من إلقاء النكات مع املرضى

   ، قلتهم اليومعلىومحدت اهللا ، أحواهلم كما اعتدت
  !!هل تلومونين؟

هل أجد فيكم ميعارض؟ن !  
   ، أعمالناى الشخصية علحيواتنامن خيربين حماضرة عن عدم تأثري 

هل  ،دث لنا وما نفعله لآلخرينأنه ال جيب اخللط بني ما حي
، ما حنن سوى اآلخرين لآلخرين، يتفضل هؤالء أن خيربوين من حنن

  .كما هم بالنسبة لنا آخرين
كان جمموعة من ،ويف طريقي لعمارتنا، عندما ركنت سياريت

 أحدهم يف صوت سألىن ، السيارات حويلىالشباب جيلسون عل
  :مهزوز 
  ؟النهاردة كام ، يا أستاذ -

أجد سجائر ، هؤالء جمموعة من املدمنني، ست بالوجل لوهلةأحس
  :األدخنة الزرقاء تتصاعد ، الباجنو يف أيديهم

  . يف الشهر15 -
  :عاود سؤايل

  !مجعة؟يعين يوم  -
،  ال أنأجبته، القة بني هذا وذاكما الع، ياله من سؤال، توقفت

  : بنظرات أصدقائه اًاستمر نفس الشاب يسألين حماط
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-؟معةاجلُ هكر ب  
،  ما ال ايةإىل أن احلوار هكذا من املمكن أن يستمر توجد

وال عالقة للجمعة ،  الثالثاءدافأخربته ببساطة أن اليوم هو االثنني وغ
م مين تقد،  بعبور الشارع الفاصل بيين وبني العمارةوإذ أهم، شيئب

دوء سألين مبنتهى اهل، ها غاليةرجل يف منتصف العمر يرتدي بذلة أظن
  :والرزانة 

  !ا كانوا عايزين منك إيه؟مهّ -
إال أن الرجل ، ال بد أنين أحلم، وموقف أغرب، سؤال غريب
  :استمر يف إذهايل 

ممكن تديين منرة تليفونك ، لو مسحت ؟ سلفهممكن عشرة جني -
، وال أقولك؟هوعنوانك ومكان شغلك وأنا أجيب لك العشرة جني

  ؟ممكن تديين عشرين 
  .تتزايدالقيئ رغبيت يف 

، ال بد أن هذا كابوس، ال بد أن هذا كابوس، هذا كابوس
والشعب ، والشباب غري مدمنني، ناأخي ليس سكرا، كابوس سخيف

سأفيق منه ، هذا وهم ،واانني ال ميشون يف الشوارع، ال يتسول
ما كل هذا ، ما كل هذا الذي حيدث ،هذا كله غري حقيقي ،اآلن

وأنا ها هنا أتساءل ملاذا ستضرب  ،لسخفما كل هذا ا، اجلنون
  !!أمريكا العراق؟

  !ملاذا تفعل إسرائيل بنا ما تفعل؟
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لن  ،ودون إسرائيل، ركنا وحدنا هللكنا دون أمريكاواهللا لو ت
أو إيواء أفراد إرهابيني من  ،حيتاج األمر ألسلحة دمار شامل خمبئة

   ،اها لنا اآلخرونأو عدم تنفيذنا للدميقراطية كما ير ،تنظيم القاعدة
مع  ، اتركونا وحدنا،فقط اتركونا ،لن حيتاج األمر هود من أحد

  .،نا سننقرض وحد ،وسنعدكم أننا سننقرض،أنفسنا
*** 
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 صديقيت األمريكية أن أخربتين ،بريدي اإللكتروين 
هي ال تعرف ما ،  قد مت استدعاؤهم للحرب ضد العراق هلاأقارب

م صدام أسلحة الدمار الشامل اليت وملاذا ال يسلّ، سر هذا اجلنون
  .لديه لرييح ويستريح

هي ال ، من احلرب ألن الدنيا أصبحت كالقنبلة املوقوتةهي خائفة 
هي ال ،  يف مكان آخرة القنبلتريد أن يشتعل الفتيل يف مكان لتنفجر

يكفيها أن فقدت إحدى ،  آخر لديهازا عزيداتريد أن تفقد أح
هي ال تريد ، صديقاا العزيزات يف إنفجارات مركز التجارة العاملي

تتمىن أن تصري الدنيا أهدأ ، نف أن يسودلإلرهاب أن يتصاعد وللع
  .ما وأكثر مساحة وساللًاحا

  .ومن مسعك يا أختاه
قهاملهم أن تسمع حكومتك ذلك وتصد.  

يقولون أن احلرب على العراق هي احلرب األوىل اليت يرفضها 
 أسود نقطة يف ،حرب فيتنامإن حىت ، يكي قبل أن تبدأعب األمرالش

قد  - بعد التطهري العرقي للهنود احلمر - التاريخ األمريكي احلديث
مت رفضها بعد بدء احلرب بفترة وبناء على التقارير املتضمنة لعدد 

  .القتلى واجلرحى من اجلنود األمريكان
صديقيت الكندية أرسلت يل صورة كاريكاتورية لذيذة مستلهمة 

 صدام لًامن غالف فيلم حرب النجوم عن احلرب على العراق ممث
  .وكل األبطال العامليني لألحداث احلالية، لري وكولني باولوبوش وب

 
- 98 -

 حتس ضاهي أي، وبدأنا الدردشة ،  على اإلنترنت)لبىن(قابلت 
ويتوالد داخلها إحساس متعاظم أن الضربة ، باإلحباط الشديد

  .األمريكية آتية ال حمالة
سخرت من زمالئها الذين طاملا رغبوا يف السفر ألمريكا 

إذا كانت أمريكا قادمة ، ملاذا السفر ألمريكا، ستهمالستكمال درا
  !؟بنفسها

أهلها ناس طيبون  ،وتتمتع بروح الدعابة،  تلك)لبىن(لطيفة 
هي ،  فيه التربية وسهل فيه االحنرافتأحسنوا تربيتها يف زمن صعب

ما زالت تقضي فترة امتيازها وتبحث عن ، طبيبة أسنان متوسطة احلال
ولكنها ال ، ي ممشوق وبشرا بيضاء حممرةجسمها رياض، املستقبل

ر ويفكّ، ر فيها أميوتفكّ،  يف األشياء اليت تفكرون فيهاياتفكر حال
من أجل البحث عن أزواج نولد حىت ألظن أننا ، فيها اجلميع

وال نلبث نتزوج حىت نبحث عن أفضل الطرق للوفاة ، وزوجات
وهى  ،فًاوهدهي تفكر أن وراء خلقها حكمة ما  ،وحسن اخلواتيم

لذا فقد كانت صداقتنا  ،تبحث عن هذه احلكمة وجتتهد هلذا اهلدف
ال رغبات مكتومة وال إحياءات غري ، ال تعقيد فيها، سهلة سلسة

 ،دلل من أجل أن تبدو يف ثوب الفتاة زهرية اللونتال هي ت، مطلوبة
من وال أنا أتذاكى ، الرقيقة اجلميلة اللطيفة الظريفة املؤدبة املستحية

 ا،يعتمد عليه مهذبا رجلً ، سريع البديهةنا فطيا ذكباأجل أن أبدو شا
  .نتلمانچ

وأيدتين يف اختاذ ، )جمد(مع أخربا مبا حدث ، همن أجل هذا كلّ
  . الشخصيةهأسلوب املواجه
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 من الشباب يفعلون ذلك فترة شبام ايت أن كثريحاولت طمأن
وهو بالطبع ليس ،  كما أظنااألمر ليس خطريإن ، ويقلعون بعد ذلك

فهم يرون قدوم من النجوم واملطربني والعيب كرة القدم ، اية العامل
  . بالطبعماغري مقتنع متا،  كالمهاىت علأمن ،ضايفعلون ذلك أي

لقريب ا  وعد باللقاءىفافترقنا عل، ومل ندرك، تأخر الوقت بنا
  .ةواملتابع

ولتحاوطك املالئكة  ،اية اهللاسأتركك يف رع ، أيتها العزيزةناحس
  .من كل جانب

***  
دخلت  ،لقد طرقت احلديد وهو ساخن، ماذا تظنون فعلت اآلن

 شيئ يتأمل الالظًا يف سريره مستيقيازال مستلقيفوجدته ال، )جمد( ىعل
  :يف حزم قلت، ري يف سقف الغرفةاملث

  .أنا عايز أتكلم معاك شوية، )جمد( -
 وشك ى كمن علهنربة صوت، أجابينواالستكانة مبنتهى الضعف 

  :البكاء 
أنا ، أنا مش طايق نفسي، بين دلوقتيأرجوك س، )رمزي( -

ها يي كلمتك ب الطريقة اللىلوساحمين ع، بينيوالنيب س، وتنفسي أم
  .الصبح

، يا إهلي حنن مل نفعل ذلك منذ فترة طويلة،  السريرىجاورته عل
  :قلت يف محيمة ، لًاأعتقد أن احلياة أهلتين فع
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  !عنا ماله؟اممكن أفهم الفاشل الصغري بت -
رمبا ، عرفت بعدها أنين أخطأت التعبري، ضحك ضحكة مقتضبة

ولكن كيف يل أن أنسى منظره ،  هذه األياملًا قليظًاأصبحت ف
  .باألمس وهذا الصباح

أنا مش دكتور ،  فاشللًاأنا فع، فاشل، أديك قلتها، شفت -
أنا ، تفوق يف املدرسة زي أخيت الصغريةوال م، عظيم زي أخويا الكبري

أنا جمرد حاجة وسطانية كده ماهلاش ال طعم وال لون وال ، والحاجه
  .رحية

،  ما كانش قصدي)جمد(أنا أسف يا ، وقف هنا، بس بس بس -
نت إ، ي بيجرالكلإيه إل،  عايز أفهم مالكلًاوفع، ر معاكهزأأنا كنت ب

إيه ، عادة وخفة الدم والسطول عمرك كنت مثال املرح واالستمتاع
  ؟اللي حصل

، ه اللي حصل لكل الناساللي حصل هو!! إيه اللي حصل؟ -
  ،اللي حصل للعامل، اللي حصل للبلد

  :مث أردف
إيه اللي !! ه فني املرح؟هو!!  فني السعادة؟هممكن تقول يل هي -

  !!!دة خفة الدم؟يو إيه فا! ممكن تستمتع بيه؟
دا يا حبييب وفهمين إيه اللي خمليك تقول هإ، )جمد(هدا بس يا إ -
  !كده؟

  : عين وغمغم داأشاح بوجهه بعي
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، إنت )رمزي( وال حاجة، أنا كده لوحدي، خمنوق، خمنوق يا -
  !عمرك مابتتخنق؟

 كل يوم وحياتك، وكل ساعة، وكل حلظه أنا عايش فيها -
  ...باختنق، بس عمرى ماشربت   و

  )قاهلا يف هلجة ساخرة. ( إنت أحسن مين، إنت دكتووور-
  :يف صرامة هتفت

ل حكاية دكتور وبطّ، أنا مش أحسن منك وال حاجة !! )جمد( -
ت بتكره إن أنا نإ! فيه إيه؟، إيه،  طولعلى لسانك علىدي اللي 

نت تبقى غيب أوي إده ، ! أحسن منك؟ كده أنافاكر إن! دكتور؟
  .صحيح

  :أردفت
ي يعمله املهم اللّ، دي ليه دور يف الدنيا )جمد(كل واحد يا  -
مش نقعد ، املهم نشتغل، دكتور مهندس خدام ميكانيكي، كويس

ننا مش زي إ على بعض ونندم علىنبص لبعض وحنسد بعض وحنقد 
  .التانيني
  !!حماسب؟، بس أنا أخريت إيه يعين -

  :هتفت
بكرة تشتغل يف بنك وال حاجة وجتيب فلوس ! وماله حماسب؟ -

وممكن تكرب وتبقى حرامي ، التفز وبدوحوا، قد كده وتبقى مليونري
  )سخرية، انقلبت جدييت( قد الدنيا
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 مدى التوتر الذي راوضحكت معه مستشع، ضحك يف عصبية
   بايعانيه وال أدري له سب

- كل الناس بتكرهين، )رمزي(ين يا بس ما حدش بيحب.  
   اجلرح املفتوح علىصعقتين مجلته اليت جاءت كامللح 

علشان ، ذات كل الناس بتحبكالنت بإده ، قال كدهلي مني الّ -
ك خفيف وكل احلاجات ديظريف ووسيم ودم.  

  :أطرق يف األرض وقال
  .صدقين، بقول لك ما حدش بيحبين -

أن خيربين ما الذي يقصده من مجلته ، انتظرت حلظة أن يستأنف
  :ولكنه مل ينطق فسألته ، تلك

إيه اللي حصل ، ش بيحبىنقصدك إيه ما حد،  فاهمأنا مش -
  !بالضبط؟

  .مش مهم، وال حاجة -
حد من !  حد من أصحابك؟! أنا؟!مجيلة؟! بابا؟! ماما؟ -

  !!صاحباتك؟
   ما فيش  -
  !!!مين إيه املوضوعفه، )جمد(نت بتستهبل يا إ -
  ،ما فيش، ما فيش، ما فيش -

  :وأردف



 
- 103 -

لو بتحبين زي ، أبوس رجلك، أبوس إيدك، )رمزي(رجوك يا أ -
، سكر تاين أوعدك مش هأ)رمزي(خالص يا ، بين دلوقتيقول سما بت

، أرجوك، أرجوك، بين دلوقتيبس س، تاينهاشرب أوعدك مش 
  .أرجوك سيبين

لن يتحدث أكثر إنه  ،أدركت أين لن أستفيد منه بأكثر من ذلك
   ، اجلسر بيين وبينه بناء األقل لقد بدأت إعادةعلى ،فتركته، من ذلك

                         ،أخربتكم أين أريد أن أفهم ،أفهم ما يدوروأنا لن أتركه حىت 
  !!!حىت أخي ، أن أفهمماوسأحاول دو

***  
بيان مهم للرئيس األمريكي يعلن فيه التزامه الشخصي بتنفيذ ((

  ))الدولة الفلسطينية ولقيام خطة الطريق للسالم
  ))دا أسبانية غ– بريطانية –قمة أمريكية ((

  2003  مارس15
***  

  . مات)حنفي(اكتشفت أن عم ، اليوم باملستشفى
بالرغم من إقامته باملستشفى ، )حنفي(أنتم بالطبع ال تعرفون عم 

ال أحد  ،سنة كاملةوعشرين ست ، أجل ،ماعاوعشرين  ةطيلة ست
 داولكننا جئنا فوجدناه موجو، يعرف كيف بدأت القصة بالضبط

ك بصعوبة نتيجة إصاباته املتكررة  ويتحرلًايتحدث قلي،  لفراشهمامالز
   ،جبلطات يف املخ
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رمبا ،  يف املستشفى أهلهنفقد كان كل م، مل نكن نعرف له أهل
 باولكنه بفعل الزمن صار أ،  مر السننيعلىماتوا أو نسوه أو تناسوه 

 على مرة رأيته كان أول ، لكل ممرضة وطبيب باملستشفىداو ج
 علىومع الوقت أصبحت أراه ، رئ متهالك قدميتهكرسي معدين م

، كرسي حديث بعجل مطاطي وفرامل يد وموتور بسيط لبدء احلركة
وبالرغم من أنه  ، ماتضاولكنه أي ، يتطورضا أي)حنفي(لقد كان عم  

بااللتهاب مثل أصابته ، قًامرت عليه الكثري من أوقات الشدة مسب
ستئصال  عمل اصيب فيها بانسداد معوي ومتأو املرة اليت أ، الرئوي

أو حني أصيب جبلطة جديدة يف املخ مرتني ، جلزء من األمعاء له
   ،مات يف هذا العامل الذي حنياه ، ومات اآلن،إال أنه مل ميت، متتاليتني

  ، مات يف هذا اليوم ويف هذه الساعة وهذا الشهر وتلك السنة

  ! وملاذا مات؟،وياله من اختيار

 ، حني حدثتدا أحدهم موجوفلم يكن ، مل نعرف هذه املعلومة
   ،كما أصاب كل املمرضات وأغلب األطباء، أصابين ضيق شديد

،  إي منهم بادرة تأثر ملا حدثعلى مل يبد ،إال أن النواب احلاليني
لقد كان  ،ال يهم، جمرد عجوز مريض آخر مات ،كأن األمر ال يعنيهم

يأكل إال من وال ، وكان ال حيكم بوله،  ملا حيدث حولهيابالكاد واع
مل يعتقد أحدهم أنه ،  هذا احلداىل ماما الذي جيعله مه ،خالل خرطوم

  . وكفى،)حنفي(فقد مات عم  ،عامل أجادل طب،  وأنا،ماكان مه

***  
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 قرار ثان إىلسنا يف حاجة احلرب ضد العراق حمتملة للغاية ول(( 
  ))يا اهلجوم قانونلكي يكون

  )) عراقيني قنابل ثقيلة تقصف موقعنيقاذفة((
  ))املاليني يف كربى مدن العامل يتظاهرون ضد احلرب((

  2003  مارس16
روا زلن ميكنكم أن حت، كال ،روا من جاءنازحا ،رن جرس الباب

قدم لكم رجل التعليم األول أ ، عليكممافهذا شخص جديد متا، داأب
  .والدي )األمري علي( ،السيد املبجل،رجل العصر وكل عصر،يف بيتنا
 قدميه علىيبدو عليه كما لو أنه سافر ، كًا متهالان وجهه مرهقكا

،  البطل األسطوري اإلغريقي)أطلس(ـ كما كتفيه متاعلى العامل لًاحام
ماذا ، ملاذا عدت يا أيب، كم افتقدتك يا أيب، كم أوحشتين يا أيب، أيب

   ؟؟حدث يا أيب
عليه  م وسل قد تعلقت برقبته)مجيلة(نت كا، وقبل حىت أن جيلس

 يديه كأننا على وشددت أنا  يف فتور واخنرطت أمي يف البكاء)جمد(
  .أصدقاء قدامى

أيب عاد بعد أن أعطوه أجازه مفتوحة بسبب األحداث اجلارية يف 
 حتذيرات من اجلنود األمريكان الذين علىوذلك بناء  اخلليج اآلن

   ،وصلوا بالقاعدة العسكرية يف منطقة قريبة
فقد أعدمت لنا العزيز الغايل الذي  ،ألعزاءانود  لكم أيها اجلراشك
 لكم فنحن ما عدنا نقدر عنروا شئون بالدنا كما ييولتد ،افتقدناه
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ن ستكونون أنتم األهل وحن،  وغزاةفًا بكم ضيوباومرح،  ذلكعلى
سنتعلم ، ليكم املوالد واألعيادوسنقيم لرؤسائكم ومسئو، الغرباء

ن انتخاباتنا بنسبة واحد ومخسون ستكو، منكم الدميقراطية احلقة
سنفعل كل ما تريدون لنا أن  ،ولن جندد ألحد من مسئولينا، باملائة

  . عودة الغائب لناعلىونشكركم  ،فعلن
عن ، أخربنا والدي عن الذعر الذي يتسبب فيه اجلنود األجانب

م ، رف عنها اهلدوء والسكينةحظر التجوال يف مناطق عمضايقا
، أصوام املزعجة حني يغنون األغاين البذيئة، رونللمارة حني يسك

ين م وعتادهم املستفزعد، طوال الوقت من كل ما حوهلمسخريتهم 
، كل هذا حتت مسمى أمن أمريكا وحماربة اإلرهاب، لكل الناظرين

  . ال خيل باألمن وال يسبب اإلرهابهوكأن ما يفعلون
ائيةظن ا أن األأطمإال أنه ، ت أمي أن عودة أيب مر مؤقت

وقد وعد اجلنود ، رد انتهاء املوقف يف العراق إن شاء اهللاوسينتهي مبج
وليس عليها أن تقلق فهذه ، عا سريشيئاألمريكان أن ينتهي كل 

  .اإلجازة مدفوعة األجر
،  قمة رأسيإىلوسخونة تصاعدت ، كان الضغط قد ارتفع عندي

  .ستفزازهو منتهى اال من حوار  أمامى يدور كانفما
وكل حاجة ، قصدك إيه يا بابا أن كل حاجة هاختلص بسرعة -

ترجع بسرعة إنت هاخاطر حنا ما نقلقش علشان إوأن ، تبقى متامها
  !!ت؟وها تاخد فلوسك تالت ومتلّ

ام ضربة يضربوا صدها، عةختلص بسراحلرب هاان قصدي  -
  ، سريعة وبعدين ميشوا
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مهه ، دين يضربوا صداموبع! !ميشوا يروحوا فني؟، !!ميشوا؟ -
  .بوهيضربوه علقة موت وبعدين يسيبلوه يف الشارع يعين وايقها

- ي عندهلي مش راضي يسلم األسلحة إلله يا بين إلما هو.  
- ؟ي عندهله فني األسلحة إلوهي   
   .األمريكان بيقولوا إا موجودة -
  !!ه عرفوا منني؟ومهّ -
، روا كل حاجةة وبيصويا بين ما األمريكان بيعرفوا كل حاج -

  .وعارفني دبة النملة ملا بتدب
ما ،  دلوقت ليهلغايةعرفوش مكان األسلحة اومادام كده م -

ومادام مهه ، العراق كانت مفتوحة قدمهم وقدام املفتشني وقت طويل
ي فيه ي مستخبلام من املكان إلرفني كل حاجة كده ما يطلعوا صداع

اللي ه مهّ، ليه احلرب يعين، خالصندوز وال حاجة كده وابفرقة كوم
، توا فيها مش عراقينيميواللي ها، فيها دول مش عراقينيحياربوا ها

كسر فيها دي مش بيوت ومساجد ومتاحف ومصانع تياللي ها
   ؟ومدارس ومستشفيات العراقيني

، إحنا فني ومها فني، هلمالنا وماحنا مإ، هداإ، هدا بس يا بينإ -
   . حالنا يا بينخلينا ف

  أنومني قال!!  حالنا؟ونا فلّخيومني قاهلم ! خلينا يف حالنا؟ -
 اللي املفروض خنلينا لًاوهوه إيه حالنا أص!! خيلونا يف حالنا؟مهه ها

 !!فيه؟
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  :قالت أمي

وعمرك ما ،  أنا عمري ما شفتك متنرفز كده)رمزي( يافيه إيه -
   ،رده تعبان ولسه جاي من السف! فيه إيه؟، زعقت مع أبوك كده

 -  جدا قة بأيباملتعلّ - )مجيلة( و)جمد(، أطرق والدي يف األرض
، با أعرف له سب ملبا رهيعاأحسست صرا،  ذهولينظران يل يف

  :وغمغمت ، واستأذنت، اعتذرت ،أحسست حبسرة وأمل
  !وبعده يا عامل مني؟، وبكرة إحنا، هالنهاردة مهّ -

:  سألتها)مىن(ـكتبت رسالة على احملمول ل، دخلت غرفيت
   )!ملاذا؟(

، رامقهو، ناحزي، وقبعت وحدي ،أرسلت هلا الرسالة ثالث مرات
  . أن تردأنتظر

***  
رتع أسلحته ار يوجهون اإلنذار األخري لصدام بنبوش وبلري وأث((

  )) أو مواجهة احلربرافو
قمة اآلزور متنح جملس األمن مهلة اليوم فقط للموافقة على ((

  )) الربيطاين–يكي مشروع القرار األمر
  ))صدام ميكنه تفادي احلرب مبغادرة العراق: الرئيس األمريكي ((

  )2003  مارس17(                                               
***  
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وأنين إذا مل ،  أن أقابلها اآلن وحددت يل املكان)مىن(طلبت مين  
 ا موافقيتأرسلت هل،  متكينأو عدمرفضي  أن أرسل هلا يأمتكن عل
  .وانطلقت

تلك ، مل أمنع نفسي من التفكري يف اللقاء املرتقب، يف الطريق
هل سأمتكن ، ة الثاقبة املتأملةبرقملتاخلضر ااألعني تلك ، ةالربيالفاتنة 

ساعدين يا اهللا فأنا ما عدت أعرف ما سيحدث يل وما ، من الصمود
  .دا وأبماحيدث يل دائ

 أشعة الشمس ها واقفة تنعكس عن)ىنم(كانت ، ويف املكان احملدد
،  أو حافظة أوراقا كبريفًاتتأبط مل، فًا خاطضافتعطي جسدها ومي

  .را وسحضاعلى عينيها نظارة مشس سوداء أضافت هلا غمو
لنيل على طاولة جماورة لاستقررنا فترة قصرية بعد اللقاء وكنا قد 

علهما جر املخرج في يتقابل البطل والبطلة وحيتاكأي فيلم عريب، مامتا
ولكن هذا ، ال يهم، يتقابالن على نفس الطاولة كل مرة جبوار النيل

، هنا يعرفوا معرفة جيدة لكون اجلميع تواندهش، لًاما فعلناه فع
   ، هذا احلدإىلصغرية مازالت كيف ذلك وهي 

   ،فأجابتين بأن هذا مكاا املفضل، سألتها
مجل املناظر املطلة على وهذه من أ، لوال النيل ما كانت مصر

ومع الوقت ،  ما جتلس هنا لتقرأ أو تكتب أو تذاكرماودائ، النيل
ولتربهن على صدق كالمها ، بدأت تعقد صداقات مع كل من حوهلا

 من عمره ة ماسح أحذية صغري يبدو يف الثانية عشرإىلأشارت 
  :وقالت
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  !بتحب متسح الشوز بتاعتك؟، يولد لذيذ أو، )سيد( -
 بايء  الذي بدأ يهم)سيد(ـوابتسمت ل،  وشكراابتسمت

ها زما الرهيبة اليت تبثّي بالكارذًاوجلست أمامها مأخو، حنونا وشكرته
، تصغرين بعشرة أعوام كاملة أو أكثررمبا حوهلا وتناسيت أا 

   ،أحسست كما لو أنين طفل جبوارها وهي اليت تقودين
   .بين لسهچشكلك مو عا، كيفك دا احلني -
  ؟ علشان شكلي أنا يعجبك)مىن(وهو إيه بس اللي عاجبك  يا  -
  ،بينچـتعبنت إ -

إن هذه الفتاة ، لًات خدودي خجلو أين أبيض شاهق مثلها المحر
   ،ضاولذيذة أي، قًاريئة حجل

  .بچـعما تعرف إنك ت، إي أنت -
  .مش أوي كده، يعين -

  :مث أردفت
  ؟زينا ما بتعرفيش تتكلمي نتإ -
  !أحكي مصري يعين؟ -
   .أيوه -
   .عاباعرف طب -
كلمي معايا مصري بدل عوجة اللسان اللي ماهلاش طب ماتت -

  .الزمة دى
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  :اجلو العام رامساي، يدب ما -
- أمال بك إيه؟د!  
   . تتكلم أنتيد ب-
يزك اع، يزك تتكلمياي علده أنا إل! تكلم عن إيه؟وأنا ها! أنا؟ -

نت ليه إعايز أعرف ، علشان أوصل لنتيجة، ان أفهمتساعديين علش
  .وبتخليين أحس إنك عارفة كل حاجة، كده واثقة من كل حاجة

بيعرف ، س املاضياللي يدر، لْبِة حصلت قَچألن كل حا -
  ،ويتنبأ باملستقبل، احلاضر

  :مث أردفت
   ،داچاملوضوع سهل  -

  :وتابعت
   ،ها بعضها ببعضت كلّرس ويفهم ويربط األشياي بيدبس للّ -

لو أدرك الغربيون مدى ، مع يف شغفتبهار وأسانكنت أنظر يف 
عن إطالق النكات عن ذكاء هذا الكائن الذي جيلس أمامي لكف 

   .الشقراوات يف احلال
  !وبعدين؟ -
  !!وبعدين شو؟ -
  .رأيك إيه؟ إيه اللي كان خمليكي متأكدة كده -

افَأخذت نوراق حنويودفعت حافظة األ، قًا عميس:  
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  .وبتها يف احلافظة ديچكل أسئلتك عم بتالقي أ -

- ال طلبيت تقابليين ليه ماطب أم يين األوراقدام كان ممكن تد 
  .دي من زمان

- ي أشوفككان بد،  

  :مث أردفت

   .لوحدنا -

وجالت ، ازدردت ريقي يف صعوبة وأحسست معديت تتقلص
بينما مل أمتكن من منع ، وم خباطري وهي تنظر يل يف ل)فريوز(صورة 

عيوين من ابتالع هذا الكائن الشهي اجلالس أمامي بكل ما متثله من 
   ،فتنة وإغراء

   ؟بس -

وبدا يف (!   باك أنا؟اچ مو ع!بك كالمي؟چمو عا! بس شو؟ -
 )ها تساؤل قاتل خمتلط بشبه لومينعي

  :يف إصرار نفيت

ا عمري أن، أنا عمري يف حيايت ما أعجبت حبد زيك، بالعكس -
   .ما شفت وحدة تشبهلك

  :مث أردفت

  ...و، وداللك، ورقتك، وذكائك، يف مجالك -
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إال أن التساؤل يف نظراا وهي ، تألقت عيناها فيما يشبه االنتصار
  .يف انتظار الكلمة اليت ستفسد عليها كل ما حتس من سعادة

فجأة فتر محاسي يف أن أفسد محاسها ولكين احترمت نفسي 
  :وسألت
  ؟ )مىن(نت عايزة إيه يا إ -
، همإنت شي خمتلف عن كل اللي أعرف، )رمزي(دكتور  -

نك إ، واألهم من كده، وفيك خري كتري، ب وحننيطي، دچنتلمان بچ
للي متلك مو إ، ودچمو مو،  كتري صعبده شي، يفاهم عل، بتحس

   .دوچمو
  :مث أردفت

- رتر وأكته إين أعرفك أكعلشان كده أنا حاب ،ب منك وأقر
  .رتر وأكتأك

  :مث أطرقت يف األرض وهي تتساءل
- حالل وال حرام؟يا ترى ده شي !!  
ده أنا اللي بقيت عايز أعرفك ، بالعكس، )مىن(مش قصدي يا  -
ب منك ألنك بكل املقاييس أكتر بنت استحوذت على اهتمامي وأقر

  ...بس، قابلتها يف حيايت
 ...يعين، بس ما تنسيش إن أنا

  :تنحنحت

 
- 114 -

- فـتني كبري شوي...  
  :ازدردت لعايب يف صعوبة

  ...يعين قصدي إنك ما -
  :مث نفضت رأسي وقلت

، ش واخد منها حاجةماحد، انسي كل حاجة قلتها، انسي -
إلميان ا أصحاب الفكر وع من إيدينا فرص التالقي بنيكن نضيومش مم

ى ب العواطف علغلّنو، الواحد علشان التقاليد واخلوف من املستقبل
أو تعتربي ، بس ده مش معناه إنك تفهمي كالمي غلط، العقول

، ن عالقتنا ممكن تتعدى حدود الصداقةإكالمي موافقة ضمنية على 
  . ساعة يف اليوم24 اهللا أنا أبقى حتت أمرك إن شا،  دهوملا نتفق على

ظنين كنت أ، تسقط من مقلتيها اخلضراوين دمعة تكاد  شبهحملت
إال أن هذا ، ائر من محاسها الشاب الفا كثريت وأحبطلًا قليياقاس

 كان خيفق لدى  قليب وإنْنّإمث ، ملصلحتها ففارق السن بيننا كبري
                                        ، ذكاًءأقل  ،لًارمبا أقل مجا، إال أنه ملك لفتاة أخرى، رآهام

  .)ريوزف( ،رة أمورهولكنها مالكة مفاتيح قليب ومسي،ناأكرب س
***  
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 هي  ، اآلن)فريوز( رسالة من يينأن تأت ،من توقيت مذهل
 يا مجاهريبامطلرؤييت  تهل أصبح ،يا لسخرية القدر، تريد أن تراين

  .ال بد أنين وسيم للغاية وال أعرف،  احلد ما بني يوم وليلة هذاإىل

عة كما رإنه عصر الس ،ذهبت ملقابلتها، وافقت، نظرت لساعيت
كان الذي جلست فيه مع بالطبع مل أجلس معها يف نفس امل ،تعلمون

 يا عربماأخربتكم من قبل من يريد أن يشاهد فيل،  منذ قليل)مىن(
كانت ، وليفتح جهاز التليفزيون، ة اآلنعليه أن يتوقف عن القراء

مما جعلين أشعر لوهلة بالذنب الستمتاعي ،  فرحة للغاية)فريوز(
ترى هل استمتعت ، األحاسيس داخلي تتضارب، )مىن(السابق مع 

! هل أنا معجب ا؟! ملاذا مل أخربها بذلك إذن؟! ؟)مىن( بصحبة قًاح
  !؟....هل

  .من شويةالنتيجة ظهرت ، أنا جنحت، حبييب -

أن ، ترب مبقدار خطوةهذا يعين أن املستحيل قد اق، داعظيم ج
قفها بني ذراعي ولكن  ألتلبامل يكن املكان مناس ،لًا ولو ضئياحللم دنا

 غري منقوص لًاووصله اإلحساس كام،  اآلخره منا أدرك ما يريدلًاك
نا واستطع،  بعدئًامل نكن قد طلبنا شي ،طلبت منها أن تقوم، أو مشوه

 عن سر انصرافنا لًاأن نفلت باخلروج قبل أن يلحق بنا النادل متسائ
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 وأنا بعد متكتم عن املكان الذي  وركبنا السيارةإىلذهبنا ، املبكر
كنا ، إال وأنا أطلب منها الرتولبنفسها  )فريوز( مل تدرِ ،سنذهب إليه

حيث يوجد صديق يل يصنع احللي ، قد وصلنا خان اخلليلي
  .لًاتفصيواوهرات 

 يف تصميم – أنا وهو –بعد شرب الشاي بالنعناع كنا قد امكنا 
وهي تراقبنا ، )فريوز(سم اغة حتمل اية ذهب مفرعبارة عن دلّ، هدية

هكذا كنت أصنع حلظايت مع  ،شيئمنبهرة ال تقوى على قول أو فعل 
ما احلياة إال  ، أحبها وال أتواىنقًاوهكذا كنت أعرف أين ح ،)فريوز(
، وا أو سهداإن أسقطنا إحداها عم، لسلة موصولة من اللحظاتس

فلتسعدي يا  ،ولفقدنا الطريق ملا تبقى لنا من عمر، النفرطت السلسلة
  .إذ ال يعلم أحد مبا خيبئه الغد لنا، حبيبة القلب

، يا اليت تكاد تبتلعين ح)فريوز(ت ق العودة حماط بنظرايوأنا يف طر
 أن يتصل يب أحد من  علىلًاب قدامل أكن معتا ،جاءين تليفون من املرتل

 قد أقدم على فعل )جمد(ترى أيكون ، أحسست لوهلة بالقلق، املرتل
  ؟أيكون حدث مكروه ألحد منهم!! آخر أخرق دون علمي؟

  .،أ اا لو -
   ،كان والدي هو املتصل

  !نت فني يا بين؟إ -
  !                           خري؟ -
   ،)القلق يتزايد(
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دول كلهم ،  أنا قاعد كترينإ أنت فاكر، تتغذى معانامش ها -
 .يومني وراجع

وأنه ال يستحق ، للمرة الثانية يذكرين والدي بتفاهة الوضع احلايل
إجازة علينا أن نتعامل معه كما لو أنه قادم يف ، أن نفكر فيه البتة

  يفشيئأي أنه يقصد أنه يومني وينتهي كل ، )يومني وراجع(، مؤقتة
 لن حتتاج بالدنا  اللطيفذا املعدل، أو يومني وتنتهي العراق، العراق

  .مجعاء ألكثر من شهر ونصف على األكثر حسب توقيت والدي
  .أنا أتغديت بره،  يا باباراشك، ال -
 !؟)رمزي(نت فني دلوقت يا إ! ومع مني؟! بره فني؟ -

 ترب مناقكانت تلك هي اللحظة اليت ذكرتين بأن عمري قد 
 من صاخصو،  يناسبين مل يعدثلث القرن وأن هذا النوع من األسئلة

بنك لالئتمان إىلل برضاه ورغبته والد غري موجود أغلب الوقت حتو 
ال أظن أن هذا يعطيه احلق يف مثل هذه ، االقتصادي ملرتلنا ال أكثر

 عاأم تراه مدفو،  بسؤاهلالًا أصهتماوحقيقة ال أعرف ملاذا ، األسئلة
ها املرهف قد استشعرت توتر العالقة بيننا  ال بد حبس الىت من أميلًامث

أكون أ ،زمام أمور عائلتناأتراين أغار من استعادته لقيادة ، منذ عودته
تنافس ومهتىن بالأ األب ورب العائلة للدرجة اليت يف القيام بدور عاطام

،  هذا احلدإىل ضا مريأصار تفكريي، مع والدي على هذا اللقب
  . يف حلقي ولكين مل أردفًا يف صدري وجفاةوخزأحسست 

 كأين أحتمي ا من جمهول ال أعلمه وهي )فريوز(أمسكت  يد 
بإحساسها املرهف استشعرت أين لست على طبيعيت أثناء املكاملة 

على يدي بيدهاتفشد .  
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  !يا بين؟إميت نت جاى إ -

- ه كده يا باباشوي ،ه وراجعشوي. 

 مل  تأملت ولكن يف شدة حىت الحظت أا)فريوز(كنت أعصر يد 
  . شفةببنتتنبس 

  !تيجي قبل ما تروح العيادة؟يعين ها -

- لربنا يسه.   

- آه وال أل؟! ل؟يعين إيه ربنا يسه!!  

نت عايز إ، حسب الظروف، لربنا يسه، مش عارف يا بابا -
  ؟حاجة مين

هاز ل يل السكر باجلكنت عايزك بس تقيس يل الضغط وحتلّ -
  .بتاعك

  )بدأ القلق يتسلل إيلّ( ؟نت كويس يا باباإ -

  ، بس اطمئنان مش أكتر، احلمد هللا، أه -

- غضب يف صويت( ؟نت عندك السكر يا باباإه هو(  

  .بسيط كده، يعين -

  )إحساس بالندم يعتريين( ؟مىتإمن  -

  .تيجي بالسالمة، نتإما تشغلش بالك ، فترة يعين -
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ال أدري ، د جنح يف إثارة قلقي عليه بالفعللق، وأغلق التليفون
  .ملاذا يتركون يل مهمة القلق عليهم وهلم، ذاكملاذا يفعل اجلميع يب ه

   ،عجلة القيادة اهتزت يف يديإن حىت ، كان جسدي كله يرتعش
   ، على خدي)فريوز(لتين  قب ،ودون طلب مين ،ودون سابق إنذار

لو أا كانت فقط  ،مه من األحالآ ،يف منتهى الرقة والنعومة
  .تتحقق

***  
  ))أمريكا تعلن انتهاء الدبلوماسية يف جملس األمن((
  ))املفتشون يستعدون ملغادرة العراق((
  )) يف جمزرة بقطاع غزةيا فلسطين11استشهاد ( (

  )2003 مارس 18(
***  

كل ما يف الدنيا اآلن ، لًا فعقًاكنت قل ،عدت للمرتل يف سرعة
 ،اتليس من األجدر يب أن أقلق على والدي بالذّأ، يبعث على القلق

مث هو مل يقلع عن التدخني ، يا والضغط عالعابالفعل كان السكر مرتف
هذا الرجل الذي حياول إيهامنا بأن كل األشياء يف  ،لًاكما أومهنا قب

الدنيا سهلة وبسيطة وأنك ميكنك أن تشترى األمان وراحة البال 
هو فقط  ،والدي كاذب، أجل ، كاذبرجل، شيئبعدم التفكري يف 

هؤالء الذين يبدون الالمباالة والسخرية من  ،نوع ثقيل من الكاذبني
 م األمر لتمثيل دور يؤدياألوضاع دون سخرية حقيقية ف
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ال ، يان اللعبة حلوة واألداء حقيقوفقط لتك، املستسلمني لألمر الواقع
 ويهرمونرضون د عليهم فيمولكن دواخلهم تتمر ،أكثر وال أقل

  .وميوتون

   !ملاذا يا أيب؟

ألنك أ، كي تسخط، تغضبملاذا ال تعطى لنفسك الفرصة كي 
 أو تسخط ففي تغضبألنك ال متلك رفاهية أن أ! ؟املسئوليةتتحمل 

األمر ليس ، كم أشفق عليك يا أيب؟ رقبتك كوم حلم كما يقولون
أنت ، املنشودة باجلنة تواحلياة هناك ليس،  كما تقوللًا أو سهاًبسيط

ياله من نوع غريب ، وتستأثر وحدك بالقلق، فقط ال تريدنا أن نقلق
  .من األنانية

معهم أنا ، ى بالعيادةاولكن بطريقة أخرى تعاملت مع مرض، باملثل
 شيئواثق أنا من كل ،  شبه ماجنناضاحك ساخر اله عابث وأحيا

 ضاوأنا أي ، يف الدنيا سهل وبسيطشيئوكل ، شيئوعارف لكل 
   ،وأنا، كاذب

أنا ،ولكن ال يبدو علي، أنا ساخط غاضب ، أناين غريب آخرضاأي
رت امللف الذي اآلن تذكّ،  لن تعرفوا ذلكداولكنكم أب، ناقم حانق

مل أكن  ، اليت صنعتها يف خان اخلليلي)فريوز( وهدية )مىن(أعطتين إياه 
 )مىن(ـول لي أرسلت رسالة على احملم من امللف ولكنئًاقد قرأت شي

  :تقول 

  ))باقري، يضربوهاها، لًافع(( 

  ))ك اشتقتلّ، بديت تفهم(( ، جاءين الرد
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،  جاوبتين برنة هي األخرى)فريوز(رنيت على ، صت أمعائيتقلّ
   ))وحشتين موت، !أخبار بابا إيه؟((بعدها وصلتين منها رسالة تقول 

 وما )رمزي(ماما تعبانه أوى يا ((، )أجمد(جاءين تليفون من 
   ،وأغلق السماعة. .))احلقين، بتردش عليا

   ،)أجمد( مرتل إىلرت وجهيت  للمرتل فغيداكنت يف طريقي عائ
ضغطها مرتفع ، والدته أصيبت جبلطة يف املخ وهي يف غيبوبة

زة  اإلسعاف يف بالدنا غري جمهفسيارات، نقلناها يف سياريت، للغاية
أدخلناها الرعاية املركزة  ،شيئرة ولن تفيد يف  وتأيت متأخلًاأص

ري األحداث تس ،)أجمد(وبقيت جبوارها واستسمحتهم فأدخلوا معي 
منذ فترة طويلة وجسدي آكل مل ، أنا متعب للغاية ،يف سرعة رهيبة

وتنميل غريب يف ،  يف معديتصا يف صدري وتقلاأحس أملً، هكمن
انت ك ، ليدخن سيجارة باخلارج فخرجت معه)أجمد(استأذن  ،أطرايف

ربتت على ظهره  ،الدموع تترقرق من عينيه وهو صامت ال يتكلم
احلمد هللا ما فيش نزيف يف األشعة ، تبقى كويسةها((وقلت 
  .))سيبها على اهللا، مسألة وقت بس((، ))املقطعية

، )رمزي(دي اللي فاضلة يل من الدنيا يا (( وقال )أجمد(اآلن بكى 
ا ما قدرش أعيش من أن، يهي سيت وتاج راس، ماليش حد غريها

  ))غريها
 فطمأنته )أجمد( صديقنا يسأل عن والدة )حممد(جاءين تليفون من 

زوجتان روالن يف طرقة  املت)أجمد(يف الوقت الذي جاءتنا فيه أختا 
  .املستشفى
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كان الصداع ينهش رأسي فجاءت إجابايت ، يا له من هرج ومرج
كنت فقط أمتين  ،أكنولكين مل ، ي متضايقكأن، كلها مقتضبة خمتصرة
ولكنه يف ،فقد صارت طويلة أكثر مما جيب، هلذه الليلة أن تنتهي

  .النهاية حدث
***  

أحس أين على وشك ، وأنا عائد للمرتل جسدي كله يتمزق
وعندما دخلت من الباب ورغم الوقت املتأخر ، الدخول يف غيبوبة

 مل يعد )جمد(أخربين أن ، ا بهسألته عم ، يدخنظًات أيب مستيقدوج
أخربه أن أ؟ ل أخربه أن هذا هو املعتاده، مل أعرف مب أرد، للمرتل

  ؟ ضا أيراورمبا خممو، را ال يعود إال فج)جمد(

 ، اقتربتهاملواجه ،صت معديت وأحسست بالتشاؤم يغزوينتقلّ
فقد  ، الليلة هذهلكن األقدار كانت رحيمة ،شيئوسينكشف كل 

كان على ، حا مردابل كان سعي، را اآلن ومل يكن خممو)جمد(دخل 
  دوءشيئ كل ولدهشيت مر، املقهى يلعب الكوتشينة مع أصدقائه

نية أتبعتها نكتة من جمرد توبيخ بسيط من والدي وتنبيه بعدم التأخري ثا
  .)جمد(

 ما حيدث يل يف يوم  كلهل تصدقون، أنا على وشك اإلغماء
  !!واحد؟

احتسالتليفون ةاحملمول ونزعت فيشأغلقت تليفوين ،  للمفاجآتب 
 ورمبا حاالعادي من غرفيت وقررت أين لن أذهب للمستشفى صبا

 أحس أين أكاد قًاح ،وأكاد أموت، أنا مرهق للغاية ،ضاالعيادة أي
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ه اليوم ولو حدث الليلة لن أستغرب فقد بدا يومي كأن ،أموت
  .األخري

***  
  ))تهاء املهلةغر على العراق قبل انبوش يهدد بشن هجوم مص((
فرنسا وروسيا حتذران الرئيس األمريكي من حتدي اإلرادة ((

  ))الدولية والعواقب الوخيمة للحرب
ام بالرحيل ويعقد اليوم العراق يرفض اإلنذار األمريكي لصد((

  ))ة بالربملانجلسة طارئ
احلرب تبدأ بغارات جوية مكثفة إلحداث الصدمة يعقبها هجوم ((

  ))بري كاسح
  )2003 مارس 19يوميات (      

***  
   ، مل أعرف أين أنا.،"

   ،ولكن
   ،تح باب الغرفة  فجأة فُ

   ،جج                دخل جندي مد
   ،                طلب مين أن أخلع مالبسي
   ،                وأقف على أطراف أصابعي
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   ،                وأقفز
   ، قبل أن أوافق أو أرفض

   ،يته بوجهيقاصطدم كعب بند               
   ،               أحسست رجفة يف كياين

  ،                والكهرباء تسري يف جسدي
   ،               صفعين اجلندي على وجهي

   ،وبدأ يقهقه           
  

   ، أغالب بقايا النومقًا مصعوشاكنت ال زلت مدهو
   ،وقبل أن أقرر إذا كنت سأبدأ يف التنفيذ أم ال

   ، على وجههيا واقعاارتدى اجلندي قنا
   ،وألقى قنبلة يف الغرفة وأغلق خلفه الباب

   ، حارقا يسري يف جسمي كلهئًاأحسست شي
لت على نفسي  وتبورا غزيوبدأت أبكي والعرق يرتل مىن

   ،ومغص وضربات قلب سريعةوقيئ وأصابين إسهال شديد 
  

   ،ال أعرف ما اعتراين
   ، دفعة واحدةكنت أفقد كل جسدي
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ما حتتويهكل فتحايت تنضح وتكب ،   
غ من حمتويايتكأين أفر،   

  
   ،أين أنت أيها اجلندي الرهيب

   ،ملاذا تفعل ذلك يب
   ،أنا استسلم، ما هي ميت

   ،ارمحين، أرجوك
ارمحين، امكأنا خد،   
   ،أنقذين

   ،             أجندين
   ،                          ارمحين

   ،آ ا ا ا ا ه،                                    آ ا ا ا ه     
  .ىأفقت فجأة من كابوس

نظرت حويل ألستبني مدى حقيقة ،  بالعرقلًاكان السرير مبت
كان الوقت قد ، دا شديقًاأحس اختنا، الكابوس الذي كان يبتلعين

 وأصوات التليفزيون باخلارج تصلين،  ليس بالغرفة)جمد(، راصار ظه
وبدأت أتأمل السقف ، أرخيت رأسي للوراء،  السعيدةلة باألغاينحمم

  .فوقي
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أحسه إنين  حىت باوالوهم قد صار قري ،للكابوس طعم كاحلقيقة
فاليوم اآلن ، األيام قد صارت قوية للغاية،  خلف الباب املغلقرامنتظ

يف املاضي كان ،  حيدث ما بني يوم وليلةئشكل  ،حيمل قوة السنوات
عصر ، هذا هو عصر السرعة ،وسنوات، حدث حيتاج لسنواتأي 

 ، ن أخر عصرورمبا يك، عصر التقدم واحلضارة واملدنية، التكنولوجيا
  !!يدري؟

***  
لقد ازدادت غيبوبة أمه  ،)أجمد(تصل يب اعدت للوقت اآلين ف

ع الذين يبكون يف هسترييا كان يبكي وينتحب كاألطفال الرض ،قًاعم
أب أسفلت الطريق دقائق وكنت ، لكأا تتشنجفتنتفض أجسامهم 

حالة والدته تزداد ، بالفعل ، االيار إليه فوجدته على شفاباذاه
، وبلغم كثري على صدرها،  مرتفع كما هوزالاليضغطها  ،اًسوء

جسدي كله كان ينتفض  ، ضربات قلبهاكذاسها غري منتظم وفَن
لدي وعضالت رقبيت  من النمل تسري حتت جناأحس ماليي، ضاأي

، بل ال أعرف ملاذا تدهورت هكذا، ال أعرف ماذا أفعل، تتقلص
   ،)أجمد( قبالىتجلس  ، أنتظرتوجلس، طلبت إعادة لألشعة املقطعية
   ،أحب هلا أن تتالقى تالقت عيوننا وكنت ال

   ،دموعي حتاول تقهرين ،ضعفى خيونىن
 )أجمد(ار سينه، شيئالنتهى كل ،  استسلمت وبكيت اآلنينلو أن

، عالج والدتهملسئولية سأشعر بالذنب الرهيب ألين تصديت ، مامتا
   ، من ذايتاسأحس أين فقدت جزًء



 
- 129 -

  !ملاذا تالقت أعيننا اآلن؟
  :بصوت واهن ضعيف سأل،  إياهناحاولت أن أبتسم مطمئ

- قول يل يا ؟)رمزي(ماما ماهلا يا؟)رمزي(فيه إيه يا! ه فيه إيه؟هو
  ؟ا ماما ماهل؟)رمزي(

 لًاعلى عيوين أكثر حماوفقط ركز  ،وهو مل يواصل السؤال، مل أرد
 – يف اللحظة األخرية –ولكين ،  منهما ما حيدث لوالدتهأن يستشف

كجلمود صخر كما يقولون، انمتاسكت كجبل صو.  
   ، يف املخحاكان هناك ارتشا ، من األشعة املقطعية)أجمد(جاءت أم 

... ط صدرها و ونشفّلًاق حملونعلّ –أنا والنواب–يف حلظات كنا 
  ...و

ا فعلئًاحنن ال نفعل شي ،لكان الوضع أشبه بالتجمحنن حناول أن ، ي
   ،نبدو كما لو كنا نفعل وحقيقة األمر بني يدي اهللا

  ،بيوتنا وأهلنا كذلك، كلنا كذلكناولكن ، فقط)أم أجمد(ليست 
  ! ؟داهل يتنبأ يل أحدكم مبا سيحدث غ ،وأوطاننا ،بل

   ،قررت أين لن أذهب ألي مكان اليوم
   ، يستحق مين ذلك على األقل)أجمد(

احلمد هللا أنه ال يوجد استقبال إلرسال احملمول داخل الرعاية 
  .ضاسأرتاح منه اليوم أي، املركزة
   ،معي بالسيارةمازال إنه ، )مىن(رت ملف تذكّ
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ل أن على األقل أحاو، مبا أنين سأمضي اليوم بالرعاية املركزة
  .أقضي الوقت بطريقة ال جتعلين أشعر به

   ، أكثر من مرة أن يدفعين للذهاب)أجمد(حاول 
   ، ما كان جيذبين ألبقىئًالكن شي

   ،وقد جنحت،  ألف يد ويد تدفعين للرحيل ويد واحدة تشدينكأنّ
تارخيها ،  وجدا بني أوراق امللفة ساذجة غريبحماولة شعرية

   ،عجيب للغاية
  
   ،1998وفمرب  ن11. .،"

  
   ،كل احلب

   ،كل احلب، ر الطريقة اليت أشعر اال يستطيع أن يغي، يف العامل
   ،ال يتمكن حىت من بدء االلتئام، يف العامل

   ،عذاب أطفالنا
   ، الشروقإىلمستمر من الشروق 

   ،على أيدي أخواتنا البشر
   ،آالف األسباب للنفوق

آخر مث اقتلون واحدي،   
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   ،األفقال اية يف 

  ، هلذا القتل اجلماعي القذر
  ، يا له من امشئزاز

  ، أن يكون لك مثل هذا القدر
  ، من أجل السالمة، ال تستطيع االستسالم
  ، من أجل الكرامة، ال تستطيع االستمرار

  
  ، الكل يفكر أن طريقته أفضل

  ، ملاالدميقراطية للع
  ، اآلخرون ال وزن هلم وال ثقل

   ،ال يهم من الظامل
  
  ، ساقون باجلشع املقيتم

  ، للحرية والدم
  ، سيطرم واجب

الشعب يف الزيتىقلولي  ،  
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  ، م يقررون مصريناإ
  ، كأا رغبتنا

  ، يقتلون أطفالنا ونساءنا
  ، قالوا لنا، يستحقون

  
  ، نفذ أو مت

  ، هذا خيارنا الوحيد
  ، انكب، اسجد

  ، هذا هو العامل اجلديد
  

  ، هل سنقف يف وجوههم
  ، طخ دماءنا كفوفهمهل ستل

  ، ونهل يأيت يوم ويعلم
  ، أن من حقنا أن نعيش

  ، ونعبد ما نعبد
  ،  بإرادتناشيئأن نعطي ال
  ! ال يشبعون؟دامع أم أب
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  ، كل احلب
  ، يف العامل

  ، لن يرد لنا أطفالنا
  

  ، كل احلب
  ، يف العامل

  ..................لن مينع اهلجوم عنا
  

الوقتومر ،   
 للملف وما حيتويه من معلومات مثرية وحتليالت رغم قراءيت

زلنا يف ماولكننا ، ال أعرف كم الساعة اآلن ،فًاسخي، لًاثقي ،شيقة
  ، انتظار أن تزورنا املالئكة ومعها األخبار املفرحة

زالت وماأشعل سيجارة جديدة ،  قاطرة خباريةإىلل  حتو)أجمد(
 بأن التدخني ممنوع هنا اماألخرى يف منفضة السجائر أمامه مل تنته عل

  !!ولكن من جيرؤ على االعتراض؟، لًاأص
  ! نت مش هتروح العيادة النهارده؟إ -
  ؟امشعىن  -
روح ، نت قاعد هنا من الصبح وما بتعملش حاجة معينةإ -

 .شوف الناس اللي حمتاجة لك
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ال أذهب أإال أين وددت ،  حد بعيدإىلجدت أن كالمه صحيح و
 حدث وأنا غري موجود فلن أسامح يا جدئًا شيلو أن،  أي مكانإىل

نا أيامنا وأزمان من التشاؤم ولكن يبدو أن باليس هذا ضر، دانفسي أب
مل تعتد ، وأحوالنا وأوطاننا عودتنا على توقع األسوأ األفظع األقسى

 ماال نعرف طع، لًا قبراشعوبنا على األمل وإن كنا عشنا يف كنفه مرا
حنن شعوب بكائية رثائية من ، أفراحنا نبكييف إننا للفرح حىت 
مات وطقوس كما لو مقدوحنن جنعل للموت توقعات ، الدرجة األويل

 ناما يستحق وأحيا ونعطيه احنن حنترم املوت كثري، ا أو أمريكًاكان مل
ة واقفني أو جالسني أو على أسر، لقد احترفنا فن انتظار املوت، أكثر

   ، وبني أهلينا وذويناأو حىت داخل بيوتنا، مرض
  .مل أذهب لعياديت وبقيت جبوار صديقي، هلذا

  !ملاذا حييق املوت بنا من كل جانب هكذا؟
  !ملاذا يبدو كما لو كان املوت اختص بالدنا دون سائر البلدان؟

  ، ضابل واملرض أي
  ، ىحنن شعوب مرض

ا والبالهة الفكرية وانعدام أطفالنا مرضى سوء التغذية واألنيمي
  ، ل وانعدام الغد أمامهماة والفراغ واهلزلقدوا

أما شبابنا فمرضى السمنة واهلوس واإلدمان واجلنس والبطالة 
  ، ةيوالسخط والقهر واملقاهي وعدم الكفا

  ، أما كبارنا فحدث عن أمراضهم وال حرج
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  ، وهل يوجد مرض من أمراض الطب والنفس إال فيهم
   ، مع كل ذلك– األطباء –ماذا نفعل حنن 

  ، قدر على كل ذلك ال ن– األطباء –حنن 
معاجل وكيف ومىت وملاذا وأين؟ سنن!  

بل ميعاجلنا حنن؟ن !  
  ، أظن أنه ال حاجة بنا لألطباء

  ، أظن أنه ال فائدة لألطباء يف أوطاننا
العلم ومدعيي أعتقد أننا نستفيد أكثر من الدجالني واملشعوذين 

ولكنك ال ،  من األطباءداعد أكثر لًاوهم أص، والغيب واألسرار
مرضاهم أكثر سعادة باخلدمة اليت و ماازدحا إن عيادام أكثر، تراهم

 حتت رعاية أحد األولياء الصاحلني )أجمد(ترى لو أن أم ، يتلقوا
  !!أمل تكن يف حال أفضل؟، اآلن

  ، تذكرت أمي أنا
  أم اتصلوا يب يف كل مكان وال عين وال بدئًاهي ال تعرف شي

حىت أمتكن من ، لًاقررت أن أخرج من الرعاية قلي، عرف أحد مكايني
   ،االتصال ا

خرجت من الرعاية حىت أخذ التليفون يرن ويعطى إشارة إن وما 
هسترييا من األصوات املتداخلة ، وصول رسالتني يف الوقت ذاته

   ،املتعاقبة
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 ن والثانية م)فريوز(والرسالة األوىل من ، كانت أمي املتصلة
   ،)مىن(

  ))!نت فني حبييب؟إ(( 
اجلميع ، هماي يف رسالت)مىن( و)فريوز(هذا ما قالته أمي يف املكاملة و

  !!وملاذا؟! هم هكذا؟هل أنا م! يبحث عين ال أعرف ملاذا؟
  !ملاذا أدخن أنا؟!  يدخن الناس؟ ملاذاأدركت اآلن

  ، كهذهإم يدخنون من أجل أوقات 
 كنت عاوسري ،ها يف نفس واحدأشعلت سيجارة وكدت أيلذا 

جلست خلف ، سياريتوذهبت ل، ألشعل الثانية، منهاقد انتهيت 
 يف مشغل األقراص وأخذت اً مدجمصاوأدخلت قر، عجلة القيادة

حىت لو كان ذلك ، أنفث الدخان وأنا استمع ألنغام الكمان الشجية
  . فأنا أحتاج اآلن ملسكن ال أكثر وال أقلنامسك

   ،)مىن( أو )فريوز(، أي منهمامل أرد على 
، حاكانت تقترب من الواحدة والنصف صبا، نظرت لساعيت اآلن

 ذهبت بسياريت ، منذ الصباحبا تقريئًا مل نأكل شي)أجمد(تذكرت أين و
 كًاالذي كان منه، دت لصديقيوع، أحضرت بعض الفول والطعمية

اتعمكذا بني احلياة ولكنه ال جيرؤ على العودة للمرتل وترك أمه ه، ب
 بانعدام لًافأكل قلي،  على تناول الطعاماولكنه مل يعترض كثري، واملوت

  .ولكنه أكل، شهية
   ،كانت الساعة جتاوزت الثانية
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وأنه سيتصل ، لًاام قليت على كتفي وأخربين أن أذهب ملرتيل ألنرب
   ،شيئ إذا حدث رايب فو

   ، للمقاومةرا    مل أجد داخلي أث    
  .وذهبت ملرتيل،             فوافقت                            

***  
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   ، هجرية1424 من حمرم 17اخلميس (( 
   ، ميالدية 2003 مارس 20
   ،مريكا حرا ضد العراقأت أوبد
صدام  ( بغداد تستهدفعلى خاصارو) 40(بـهجمات  -
  .والقادة العراقيني) حسني
لبت من بوش التعجيل باهلجوم قبل ت األمريكية طاملخابرا -

  .موعده الصطياد الرئيس العراقي
انفجارات يف الفاو ز املساكن يف املدن اإليرانية على ) 3( -

  .احلدود
  
  )صدام(حل نزع أسلحة الدمار وتقويض نظام ابدأنا أول مر* 

  -چورچ بوش-                                                 
  : تقارير للبنتاجون األمريكي–دونالد رامسفيلد  *
، قد جاءكم اخلالص، دعوين أهنئكم، أيها الشعب العراقي -

   ،وأصبح يوم احلرية واالستقالل يف متناول أيديكم
 ، قوات التحالف ستأخذ كل الطرق حلماية املدنيني األبرياء -

وبالطبع ليست ضد ، وال أوطان، ال ضد أشخاص، تلك حرب -
  ))يانأد

*** 
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 جرس احملمول،   

   ، الكنبة بالصالةعلىبسي كنت قد منت كما أنا مبال
   ،عا طب)جمدأ( خبصوص والدة سوأ األعاانتفضت متوق

  ، )مىن(، انتفضت أكثر عندما كان املتصل
  ، )مىن(أجل 

وقد ، وقد كان، ما هاا كما لو كان حيمل خربدااجلرس حلوح ج
   ،عامفزووقد كنت أنا ، تنشجو ،ت هي تبكيكان

، )رمزي(خالص يا ، لكلتقما ، ضربوها، ضربوها، ضربوها -
  .هئإ، هئإ. .،لـكيف ما قصارِ 

ولكين أدركت كل ، غري واع وال مستيقظ، مكنت أقرب للنو
،  حيدثماالذي بدوره دو،  نتوقع األسوأماأمل أقل لكم أننا دو، شيئ

الفهم حتدث وكل ما هو أقرب ستعصي على أكثر األشياء اليت ت
   ، عامل قذر وزمن قذر وأناس قذرةقًاأنه ح، لعقل واملنطق ال حيدثل

   ،لًا ساذجا متفائذًاجزء مين كان يبدو شا
  ،  من ذلك لن حيدثئًان شيأحلظة آلخر  ،كنت اظن

 وأنه ما صارداأن األمر لن يعدو كونه دي، مريكا ستتراجعأن أ
رمبا كان  ،وفقط، عقوبات وتتزايد عزلة العراق الدوليةسيتم توقيع 
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ما أ، يف الدرب املاضي، يف الزمن املاضي، هذا ما حيدث يف املاضي
   ،اآلن فكل الكوابيس تتحقق وأسوأ

ن أهديء من روع العصفورة املرجتفة املذعورة على أحاولت 
   ،ومل أندهش، ي فشلتولكن، الطرف األخر من اخلط

   ،ن االندهاشأنا قد كففت ع
مب يفيد االندهاش؟رىِ ت!  

  !!؟لًابل ما هو االندهاش أص
ن املنطقي العقالين وكي نندهش جيب أن نتمتع برفاهية أن يك

بالدنا هلا ميزات ، حنن ال نتمتع ذه اخلاصية، املتوقع هو السائد
ما حيدث هلا ومنها جعل أمثايل يتنازلون عن حقهم بامليالد يف ، خاصة

   ،ندهاشخاصية اال
  . الدوراي عليهچه كلّ، ي أدوارناستنم نِ عالتناهأل  ك -

   ،مافقد كانت صادقة متا، ومل يكن لدي رد، مل أرد
  !أليس كذلك يا أيب؟

 لتقاسي وتعاين يف عاوستعود لعملك سري، أبشر ها هو املراد قد مت
 مضاعفة من القلق عليك وعلى فًاوأضف لقلقي أضعا، صمت

   ،صحتك
اآلن؟)أجمد(ما حال أم ، رىت !!  

 على خط التليفون مسعت )ىنم(ويف نفس اللحظة وأنا مازلت مع 
وهو اآلن على االنتظار   شخص آخر يطلبين وجود يدل علىزاأزي

  !!!)أجمد( هو عاوطب
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 للرتول بانظرت وهلة لنفسي ألتأكد أين الزلت مبالبسي حتس
 على )أجمد(خربا أن أ، لًا قلي)مىن(حاولت أن أهدئ من روع ، ثانية

ووعدا أين سأعاود ، االنتظار وجيب أن أتصل به ألطمئن على والدته
  .عااالتصال ا سري
، ومن بني بكائه اهلستريي ميزت أهم ما كان يعنيين، اتصلت به

كنت وصلت لنصف ، وقبل أن أغلق معه اخلط، هي مل متت بعد
عن  سبب نزويل  املتسائلةالطريق للمستشفى غري عابئ باألصوات 

  .ثانية من أمي وأيب
   ،وصلت

   ، دومنا سبب واضحاًكانت احلالة تزداد سوء
تدهورة ودرجة الوعي م، ظم وغازات الدم سيئةتالتنفس غري من

   ،ما القلب ستتوقف حتعضلة،  حد غري مسبوقإىل
 على جهاز التنفس )أجمد(صارت اآلن أم ، حلظات صعبة ورهيبة

  ، الصناعي
يف ي رغم وجود التكراة والعرق يتصبب مين غزيتوقفت لوهل
مالبسي دلت وأصبح الدم يغطيها مصحوبة ، البارد بالرعاية

صدري يعلو ، أهلث يف شدة، بإفرازات كريهة امللمس والرائحة
   ،ويهبط يف عنف

   ، قباليت ترتل دموعه يف صمت واقف)أجمد(
صمت  عين ويف ما دموعي أنا ترتل رغتأين وجد، بل األدهي

حتركت يف ، تعب للغايةخلعت قفازايت املطاطية ألدرك أين م، ضاأي
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 على كتفه وربت هو تربت، )أجمد(توقفت لوهلة  جبوار ، اًبطء خارج
   ،على يدي اليت كانت تربت على كتفه

   ،فًاوظل هو واق، خرجت أنا
صداع ، اًعلى أقرب كرسي مبمر الرعاية ارت وخررت ساقط

 قد خرج )أجمد(كان ، شعلت سيجارة يف قهرأ، رهيب ميزق رأسي
   ،لًاة متسائت اجلهاز الذي صارت أمه حتت رمحإىل امشري، اآلن

  :أجبته دون أن يسأل
  . اهللا أعلم،ربنا يسهل، تنفس صناعي -

نظرت له من حتت لفوق ورأسي بني يدي ، رقةنفثت الدخان يف ح
  :غمغمت ، ركبيتوكوعي علىُ 

  .مش ضربوا العراق خالص -
  .وأطرقت أنا برأسي يف األرض، تركين ودخل ألمه ثانية

   ،وعلى كل املستويات، مهزوم أنا
   ،أمتىن حياة غري حيايت

   ،وعامل غري عاملي
   ،وأيام ال عالقة هلا بأيامي

  !!؟عاأم تراها لعنة تشملنا مجي!! هل أنا مصاب بلعنة من نوع ما؟
   ،هبدأت أكتب رسالة علي، أمسكت تليفوين احملمول
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حيب حطيتها على جهاز اوأم واحد ص، دلوقت اتضربت العراق((
  ))وحشتيين، لكاكل حته فيا حمتاج، فس الصناعيالتن

، فقد بادلتين الرسالة برنة،  مل تكن قد نامت بعد)فريوز(يبدو أن 
  . زمين امااليت دو، )وأنا أكثر(، قبيلهي من 

   ،دموعي اآلن ترتل غزيرة

وإن ،  مستحيلشيئ أظن أن بكائي هو  فقد كنتداغريب ج
ولكين مل ، حدث جيب أن يكون له مقدمات رهيبة تعلمين أين سأبكي

هل البكاء سهل ،  أين سأضبط نفسي أبكي دون أن أعلمماأتصور يو
 عنك وال متلك التحكم أو ماحيدث رغ، أهو مثل احلب، هكذا

يتغري العامل هل ؟ بعد أن أبكيلًااهل سأكون أفضل ح، !السيطرة عليه؟
  !!من حويل؟

، )أجمد(يف بطء ووهن بدأت أرفع ناظري لتصطدم عيناي بعيين 
، يا أسطورلًاأنا لست بط، أنا غري قادر على التماسك أكثر من ذلك

أعصايب مرهقة للغاية ، وما حيدث يل قد فاق احتمايل، أنا بشر
  ،  ممزقةوجسدي منهك وروحي

  :سومه،  على كتفي هذه املرة)أجمد(ربت 
   ،حرو! ما بترحتش؟!! ما بتتهدش؟! جبل؟! نت إيه؟إ -

  :مث أردف 

- نت إإحنا نعمل إيه ملا ، تتعبإنت كده ها، )رمزي(ح يا رو
  ! ؟؟ نضيع   !تتعب ؟
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كلنا حمتاجني ، كلنا نتعب معاك، نت لو تتعبإ، )رمزي(أيوه يا 
أيوه  ،ونفسك ،وأهلك وعيانينك وشغلك وصحابك، وأمي، أنا، لك

وملا  ،نام كويس،  ونام)رمزي(ح يا رو ،نت حمتاج لنفسكإ،  أخييا
  ، فا أمي على إيديكشعلشان ربنا جيعل ، ارجع يلبقى ا، تبقى كويس

  .حرو، )رمزي(لو بتحبين يا 
   ،راوحا، لًاآلن صار متباداالبكاء 

وهو ،  بنفسي إال وأنا أرمتي يف حضن صديقي الضخممل أدرِ
 كنت أحتاج ملثل هذا احلضن ملكَ، )أجمد(يا اه أو، ةيضمين يف شد

لةجعلين غالاأذبين داخلك و، اسحقين يا عزيزي أكثر، ةوهذه الضم 
 شفيفة من مادة رقيقة حتوطك وختترقك وترفرف بالصحة خفيفة

  .والسعادة عليك وعلى أمك وكل من أحب

  .ر يل ذلكلو أنه مقد، اللهم اجعلين كذلك

   ،جاءتين رسالة على احملمول

   ، القصرية)فريوز(ألقرأ رسالة ،  لوهلة)أجمد(تركين 

ربنا معاك وخيليك ، رتر وأكتبأحبك أك، كل حلظة يف عمرك(( 
  ))رتوحشتين أك، ليا

ا كل املرارة وكل القلق ،  ابتسامةهارتسمت على وجهي شب
  .وكل احلزن وكل احلرية

***  



 
- 149 -

وغل يف قوات أمريكية وبريطانية ضخمة تدعمها املدرعات تت(( 
إسقاط جنود خلف اخلطوط العراقية ، جنوب العراق فجر اليوم

 يا أمريكيا جند16مصرع ، وبريطانيا تعلن سقوط أم القصري والفاو
كرات اللهب تضيء ،  يف ثالث حادث حتطم طائرة هليكوبترياوبريطان

رامسفيلد يهدد جمات ، مساء البصرة وانفجارات ضخمة يف املوصل
ديك تشيين نائب الرئيس ، رك الرئيس العراقي السلطةأعنف ما مل يت

 وال داالعملية العسكرية ستمضي سريعة ج: األمريكي يف حديث مهم
نريد أن نبقى يف العراق أكثر مما هو ضروري وليس هناك قائمة 

  )) عربية وإسالمية أخرى بعد العراقلًاضرب تتضمن دو

داية اهلجوم بغداد حتترق حتت نريان أعنف قصف جوي يف ب(( 
االنفجارات ز وسط العاصمة وأعمدة الدخان ، الكبري على العراق

 خا صارو320 آالف قنبلة و3إلقاء ، واللهب ترتفع يف مساء املدينة
  ))على قصور الرئاسة وتكريت واملوصل وكركوك 

***  

يس لطلبة السنة الرابعة درسهم  بالتدرأنا أقوم وة للغايدا شاركنت
فقد امكت أكثر يف تأمل وجوه الطلبة الذين ، يوماإلكلينيكي ال

متشاغلون عين وعن كل ما أقول ، ال يهتمون، كانوا شاردين بدورهم
   ،لًا أصشيئبل رمبا بال ، ضاورمبا ال يعلموا هم أي، بأشياء ال أعلمها

   ، طالب من شروديانتزعىن

 
- 150 -

 فحالتهم النفسية ال تسمح، كان يطالب بإلغاء التدريس اليوم
بالتركيز يف الدرس بسبب حرب العراق واالفتراء األمريكي ومشاكل 

  !!الشرق األوسط وأزمة البلد االقتصادية؟
   ،وسخر منه آخرون، وعاتبه بعضهم، هؤضحك زمال

   ،عا الذداكنت أظنين سأرد عليه ر
فهو يسخر من أستاذه ومن التدريس ومن ، سأحوله للتحقيق، ال

، ...و، ليهاإريقة اليت من املفترض أنه ينتمي قدسية املدرسة الطبية الع
  ...و

لدنا وهو و، كل هذا دائم ومستمر، ولكين أجبته مبنتهى املنطقية
   ،هل نتوقف عن ممارسة احلياة، وحيدث حولنا كل يوم، موجود

ال أذكر على وجه التحديد من اآلن ، مل أعد أميزه من بني زمالئه
  ...ـالذي أثار هذه ال

  ! ماذا؟.،...ـهذه ال، ...ـال، ...ـال
  !طرفة؟ !ملحوظة؟ !نقطة؟ !قضية؟

امل أجد هلا امس،   
وبدأت أستأنف الشرح يف محاس ، استعدت تركيزي الكامل

وبدأوا يركزون مع كل ، حىت الطالب بدأوا يف التفاعل معي، شديد
، !هل تصدقون؟، أعطاين هذا بعض األمل ،ما أقول يسألون وجييبون

، ل حتدث يف حيواتكم أشياء متنحكم بعض األمله، بعض من األمل
  .فاحلياة تعدكم عدم التكرار، نمتسكوا ا إذ
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   ،انتهى الدرس ومهمت باملغادرة
 – كعادا –فقد كانت العاملة ال تزال تتشاجر ، ابتسمت ثانية

يف ،  املصعدنزلت الدرج ومل أستخدم، افقات للمرضىمع أحد املر
 حالتها مستقرة على جهاز )أجمد(أم ،  املركزةهلفة دخلت الرعاية

، بينها وبني املوت كما بينها وبني احلياة، ال جديد، التنفس الصناعي
، اً يف طريقي خارج)أجمد(قابلت أخت ، كأا يف برزخ من نوع ما

، ربت على ظهرها يف مواساة، سيأيت بعد قليل،  يف عمله)أجمد(
بأفضل ما تستطيع  الدعاء طلبت منها، ابتسمت ابتسامة مقتضبة

  .وغادرت، ياعها داعوسأكون م
ففوجئت ا تطلبين ،  أطمئن عليها)مىن(ـمهمت بإرسال رسالة ل

 هي  باالتصال ا لسبب أو آخر مكل مرة أهم، داغريب ج، هي
   ،بفعل ذلك قبلي كما لو كانت تراقبين

، عال أثر فيه لبكاء أو دمو، دا جياكان صوا عاد، ولدهشيت أنا
سألتين عن يومي وكيف كان وإن كنت أستطيع ،  مل حيدثئًايش كأنّ

ولديها ألف موضوع تريد أن تتحدث ، افقد أوحشتها كثري، مقابلتها
   ،دا جداجريئة ج، داجريئة ج ،معي فيه
األيس حر،  صنعت هذه املخلوقةمما أن تتواصل مع زمالئها ي 
أو تشارك يف مظاهرة من ، ملنادي معهتذهب ل، تلهو معهم، بالكلية

 على العدوان ضا املوجودة يف كل مكان اعتراكتلكنوع ما 
   ،األمريكي الغاشم

ل وخيربين هل توجد كلمة أخرى هل يريد أحدكم أن يتفض
   ،)غاشم(نستخدمها يف حياتنا اليومية أكثر من كلمة 
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  ، )الغاشم(االحتالل اإلسرائيلي 

   ،)الغاشم(العدوان األمريكي 

   ،)ةالغامش(قوة األجنبية ال
  ، )الغاشم(اللويب الصهيوين 

   ، للميليشيات اللبنانية بعضها على بعض)الغاشم(االعتداء 

   ، على ليبيا)الغامشة(العقوبات 

 من هذه األشياء ا أن تم وتصبح جزًء)مىن(ـ بياأليس حر
  !!اجلميلة اليت متأل حياتنا سعادة وجة؟

نة الصغرية؟ا هذه الشيطماذا تريد مىن!  

  !!؟لًاض هذه اادلة قبأمل خن

  ، لذا فقد اعتذرت هلا يف رقة

   ،ماواستسالأغراًء ، مافأجابتين بطريقتها اليت تقطر عذوبة ولو

- ككيف ما بد.  
   ،ولكن أظن أن هذا هو األصلح، أكاد أتراجع لوهلة عن رفضي

ر مما لن أتعلق ا أكث، لن أسقط يف هذا الشرك الذي تنصبه يل
   ،جيب

   ،أغلقت اخلط
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أال ،  كأين أقول هلا أين أحب أخرى)فريوز(طلبت ،  عليهادار
  .دعيين وشأين، ترين ذلك

***  
ناصرية ومقاومة عراقية ضارية القوات األمريكية تعلن سقوط ال(( 
بغداد ، واملوصل وكركوكعنيف على بغداد  قصف ،البصرة لحو

صاروخ ) 21(سقاط  وتؤكد إاالستيالء على الناصرية والفاو تنفي
خماوف لدى البنتاجون من استعمال احلرس ، دبابة) 16(كروز وتدمري 

 إىل) 1000(احتجاز من : فرانكس، اجلمهوري أسلحة كيماوية
  ))وعمليات عسكرية داخل بغداد وحوهلا، جندي عراقي) 2000(

***  
 ،مسي حتطمتاوصلت العيادة فهالين أن الالفتة املضيئة اليت حتمل 

 علىلصق أحدهم ملصقة تندد باالحتالل األمريكي اإلسرائيلي أو
كما كتبوا عبارات مماثلة بالطالء الرش على باب ، باب العيادة

   ،العمارة وجسدها من اخلارج
   ،تشويه ما بعده تشويه

   ،أنزل علينا الرمحة من عندك يا اهللا
   ،قوات أمن كثرية منتشرة يف الشوارع

   ، اثنني من املرضى يف استشارات هلمومل حيضر العيادة سوى
وال يوجد ،  باخلارج)فريوز( ختربين أن )مساح(، وكانت املفاجأة

   ،أحد أخر بالعيادة
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  .سأغلق أنا العيادة ، واالنصراف إن أرادتراأمرا بإدخاهلا فو

تم وقبل أن ت،  بالدخول)فريوز( وبدأت )مساح(انصرفت إن ما 
   ، إغالق الباب)مساح(

، نقناتعايف قوة و ، يندفع كل منا حنو اآلخر)فريوز( كنت و
، ل كل ما ميكن أن تصل شفتاى إليهقباحتضنتها يف شدة وبدأت أُ

   ،ال يهم، رقبتها، أنفها، أذا، وجهها، شعرها

   ، منهاااملهم أين كنت أقبل جزًء

طرقت ،  من عيونناموع تظفر والدتوقفنا نلهث، بعد وقت ما
لس جا، أومأت وأنا شارد عنهافتين أا ستغادر أخرب،  الباب)مساح(

 املواجهني ملكتيب كأمنا ريينالوثي املرضى يعلى كرس) فريوز(وقبايل 
   ،حنن جالسني يف كازينو ما أو مطعم

وتة على الكائن النوراين الذي يواجهين اآلن وأمتىن لعيوين مثب 
   ،تتوقف عقارب الزمن عند هذه اللحظة

   ،ناءواهل، حيث السعادة

   ،حيث اجلنة،                     واملرح

   ،          حيث أحب ما أنا عليه                                 

  .  وأرضى                                                   
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 الذي كان يعاين األمرين منذ صفحات )رمزي(ستتساءلون أين 
   ،قليلة

   ،هو أنا، أنا
   ،املانعولكن ما 

   ،علينا أن نشاهد شروق الشمس ولو ملرة كل سنة
 كبرية ولكن ال ننسى أن نستمتع ونتلذذ راأن نفكر أفكا

   ،االستمتاعات الضئيلة
   ،أال نتوقع العدل من احلياة

أثناء االستحمام– لًامث –ي أن نغن ،   
  ، )ال أعرف(أو ) لقد أخطأت(م قول أشياء من قبيل أن نتعلّ

   ، حيتاجون لنا حنيونكون موجودين، اآلخرينأن حنتاج 
  !! هذا احلد؟إىل باأترون ذلك صع

فأخربتين أا ، سألتها عن سبب الزيارة غري سابقة اإلعالن
ها الذي يسكن باجلوارتشاجرت مع عم ،ها أحست بالقهر وأن
 منذ آخر مرة تكلمنا قًا خاصة وأا استشعرت قليفقررت أن متر عل

  .دوان األمريكي على العراقبدأ العومنذ 
  !!سألتين يف سذاجة عن احلل ؟

   ،فابتسمت وقالت بل ما حيدث يف العراق! سألتها خبصوص عمها؟
   ، أجيبهامل أعرف مب
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   ،لًاأخذت أفكر قلي

   ،مث قلت هلا

   ،حكي لك قصة لطيفة أويها -

تهما حتتها على الكرسي الوثريرفعت ساقيها عن األرض ودس 
رت على نفسها أمام مدفأة يف كانت قطة شقية تكو كما لو فبدت

   ،ليلة شتاء باردة

وكان فيها فيل كبري جبار قاسي ، كان فيه غابة كبرية زمان -
قعدت العصفورة ، وعايشة جنب منه عصفورة ضعيفة صغنونة، القلب

حلد ما ، يوم ورا يوم، تبين عشها على شجرة مجيلة وأوراقها كثرية
وقعدت العصفورة على ، ها احلال باضتوملا استقر بي، خلصت

   ،البيض حلد ما فقس وخرج منه عصافري صغرية

   ،)فريوز( ألرقب الترقب والتطلع يف نظرات لًاسكت قلي

 يوم هبت عاصفة جامدة أثناء الليل فحركت العش لغاية ويف -
طلع الصبح وراحت العصفورة جتري ، ما بقى متعلق من فرع واحد

قعد يدبدب برجليه على ، الفيل الصبح جعانجه ، على رزق عياهلا
يفزع احليوانات ويكسر الزرع وأكل من الشجرة وخلص ، األرض

 على الورق اللي فيها حلد ما العش وقع على األرض والبيض اللي
قعدت العصافري الصغرية اللي يف العش واللي ،  باقي فيه انكسركان

بص ، ه بعيدةواألم لس، تصوصو، لسه ما تعلمتش الطريان تصوصو
كان ممكن ما يدوسش ، كان ممكن يتفادى العش، الفيل حتت رجليه
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وبكل غل وبكل ، ه ما عملش كدهبس هو، على العصافري الصغرية
   ،ت كل اللي فيهداس عليه ومو، قسوة وبكل جربوت داس ع العش

، رقيقة هي، )فريوز(بدأت أملح شبح دمعة تكاد تسقط من عني 
وتدهسها الدنيا كل يوم كما فعل الفيل ، صغريةرقة تلك العصافري ال

   ،مع العش
بل املغرب ولقيت الفيل عمل اللي عمله ألن قجت العصفورة  -

 له تعيطراحت ، رجليه كانت عامله يف األرض حفر جنب الشجرة
فرحلت ، ح خبرطومه حىت كاد يفتك بيهافطو، وتسأله ليه عمل كده

بت جلماعة الطري وحكت هلم ذه، عنه تستأنف البكاء يف مكان أخر
، نعمل إيه للفيلواحنا ها. .فقالوا هلا، ما حدث وسألتهم املشورة

املسألة : قالت هلم، شويف حجمه وشويف حجمنا، بصي له وبصي لنا
: رئيس الطيور سأهلا، املسألة مسألة عدالة وقصاص، مش مسألة حجم

  !نت عايزة إيه دلوقت؟إيعين 
شوية محام على كام غراب :  قالتفكرت العصفورة شوية وبعدين

بص رئيس الطيور جلماعة ، بعد يومني وملدة ساعتني بس مش أكتر
  .احلمام ومجاعة الغربان فأومأ رئيس كل منهما باملوافقة

، حتل كياااوالتساؤل ،  اآلن)فريوز(كانت الدهشة تلتهم 
  :فاستأنفت 

واشتكت هلم زي ما ، راحت العصفورة لغدير الضفادع -
! واحنا هانعمل إيه؟، وردوا عليها زي ما ردوا، كت للطيوراشت

وكالم زي ، احنا ما نقدرش نصارع الفيل! واحنا نقدر نسوي إيه؟
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، نتو مش هاحتاربوا الفيل وال تصارعوهإ: قالت هلم العصفورة، كده
الضفادع ، !ممكن؟، نتو ترفعوا صوتكم بالنقيقإكل املطلوب منكم أن 

   ، جمنونة أكيد العصفورة دي ومهه متأكدين أنتوافق
  ! إيه رأيك؟نتإ

 وللت أساريرها فبدا وجهها كأا البدر ليلة )فريوز(ابتسمت 
   ،التمام
   ،ننت من اللي حصل لعياهلاجتابيتهيأيل املسكينة  -

   ،وجتاهلت أجابتها، بادلتها االبتسام
طلبت العصفورة من احلمام والغربان أن ، وجه اليوم املنتظر -
تعمى وقعد اواحد فيهم ينقر عني الفيل نقرة صغرية لغاية ما الفيل كل 

وهنا جه دور ،  يتخبط ميني ومشاله عمالجيري يف الغابة وهو
العصفورة كانت موقفة الضفادع صف عند حافة وادي ، الضفادع

ت الضفادع صوا علّ، جه الفيل عطشان وجعان، عميق مالوش قرار
علشان ، يه هنا ر وال حته فيها ميهن فإفافتكر الفيل ، بالنقيق

،  على صوت الضفادعير جيقام الفيل جا، الضفادع موجودة
  .ةميت حتتواتفتفت س، قام واقع من فوق يف الوادي، وهووووب

 .و عليهمڤبرا، يستاهل، أحسن -

   ،أخذت أتأملها لوهلة وأنا أدرك يف قرارة نفسي أين أحبها للغاية
   ؟حلوة وال ملتوتة، فرغت احلدوتة، وتةتوتة ت، بس يا سيت -
هبمس ، لتين قبلة حارةت من كرسيها وقب وهي:  
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، حببك أوي وما قدرش أعيش من غريك، )رمزي(حببك أوي يا  -
  .نت كل اللي ليا يف الدنيا ديإ

   ،فأحسست جسدها يرتعش، احتضنتها يف قوة
دأت وب، فأخذا من يدها، راكان الوقت متأخ، نظرت لساعيت

ومل يفتين النظرات ، اصطحبتها لسياريت كي أوصلها، أغلق العيادة
ال أدري له ،  والكراهيةبغضل بعضها بالواحملم، املستريبة للجريان

   ،راوال أدري له مرب، باسب
  !العادات والتقاليد ؟

لذي اما ، لعبة قدمية بليت منذ زمنهذه  ،أمل تسأموا بعد، ووفأو
  ! وتقاليد ؟بقى لنا حنن من عادات

   ،ونفشل يف رؤيته فينا حنن، حنن نرى اخلطأ يف اآلخرين
   ،وحنن فقط الصاحلون، سيئوناآلخرين كل 
   ،حنن
   ،هم

   ،تفرقة كأمنا هي خط فاصل بني األبيض واألسود
على أن نكرههم ،  على أن ننقم على اآلخرينداحنن قادرون ج

   ،حىت املوتبل ونرمجهم باحلجارة ، وننقدهم ونسبهم ونلعنهم
   ،دا                 لكننا أب

   ،دا  أب                          
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   ،  لن منلك القدرة على أن حنبهم                             
 ، من هذا اهلراء الرخيصشيئأو أي ، أو نسمعهم، أو نقبلهم

  !!!هؤالء اآلخرون   ، هلمقًاسح
***  
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 إىلبذلنا أقصى جهد لتفادي احلرب وجيب أال تتحول املسريات ((
 يا وبريطانيا أمريكياجند) 25(العراق يؤكد قتل ، املمتلكاتحتطيم 

 عمصر، بوش يطالب مبعاملة األسرى بصورة إنسانية، وأسر العشرات
) 100(القوات األمريكية على بعد ، ة يف مذحبة بالبصرياعراق) 77(

  ))،دا غوقد امجها، كيلو متر من بغداد
***  

راقية الطريان األمريكي يفشل يف اختراق مواقع فرقة مدرعة ع(( 
) 21(إسرائيل تعتقل ، ساعات) 3(بعد معركة ضارية استمرت 

  ))مكاتب حلماس) 3( وتغلق يافلسطين
***  

  ، املرتلإىل عدت 
رت وتكو، نيشاهدان التلفاز بالصالة شبه نائم يايكان والد

أو باألحرى كانت متكورة يف حضن أيب األكثر ،  بينهما)مجيلة(
  .سانعا

 يف الظالم على ا جالس)جمد(ـدخلت الغرفة حيث فوجئت ب
وجلست جبواره على ، أغلقت باب الغرفة باملفتاح، سريره يبكي

  .السرير حيث بدأ يرمقين يف قهر واستسالم
، نت قالقين عليك أويإ، لك يا حبييبما!! ؟)جمد(ا لك يا م -

  !لك ؟ممكن حتكي يل ما،  مش مرحياين حالتك،كل يوم كده والتاين
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  .تنت حبيإ )رمزي( -
  . بأحبلًاأنا فع، زلتوما -
  !وإيه رأيك يف احلب؟ -
 على الدنيا اللي أنا هوه احلاجة الوحيدة اللي مصرباين، احلب -

ال احلب واللحظات اللي بأقضيها مع اللي لو، )جمد(دي يا  فيها
  . البلد من زمانسبتكان زماين انتحرت وال اجتننت وال باحبها 
  !!يعين احلب ده حاجة كويسة أوي كده؟ -
   ..باغال -

  :فاستطردت ، ازداد بكاؤه وبدأ يتشنج
  .احلب برضه ممكن جييب التعاسة -
  .زيي -
 ست يستاهل دمعة ما فيش راجل أو، )جمد(بس عارف يا  -

  .عني
يعين ملا ، نه حاجة حلوة أويإنت لسه قايل إمش ، إزاي بقى -

كايبقى فيه مشاكل أو كده يبقى يستاهل مننا الب.  
ال ، توجداألن الشخص اللي يستاهل الدموع إذا ، داأب، داأب -

ن فيه حد مش قادر حيبك زي ما إمعىن ومش ، داميكن خيليك تبكي أب
ألن ممكن  ،نت عايزها أنه مش بيحبكإبالطريقة اللي أنت عايز أو 

ن دي طريقتهم يف حبهم إبرضه يكونوا بيحبوك بكل ما عندهم و
بتحبه إيه ولكن انت  بتحب مش علشان اللي اخليك دامي، ليك
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 او نت معاهإنت بتكون عليه وإدم اللي آنت بتحب البين إعلشان 
  ،معاها

  ؟فامهين وال أل، ! ؟)جمد(فامهين يا 
أنا أول مرة ، )رمزي(بس أنت كالمك حلو أوي يا ، مش أوي -

  .أتكلم معاك

   ،فاحتضنته، بدأت دموعه دأ
ما حدش عارف ، حىت لو كنت زعالن، ر وال تعيطوعى تكشإ -

انت كنت واذا ، مني ممكن يعشقك ويقع يف هواك بسبب ابتسامتك
نك إ ادفممكن ج،  جمرد فرد واحد مش مهم يف العاملكنإحاسس 

   .وده مهم، تكون العامل كله لفرد واحد
   .)شيماء(بس  - 

  !!عتك؟ دي هي املشكلة بتا)شيماء(لست بقى ا!! ؟)شيماء( -
   ،أومأ برأسه

وهي اللي خلتك تسكر وتتغري وتبقى عامل زي املدمنني اللي  -
  ؟بنشوفهم يف الشوارع 

   ،أومأ ثانية
إزاي خيليك  ،إزاي احلب يهدمك بدل ما يبنيك!! إزاي؟ -

  !أوحش؟
  .اخليانة صعبة أوي، )رمزي(اخليانة يا  -
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إزاي تبكي بسبب ، كا اخليانة سبب البمىتإبس من ، موافق -
  .ا خانتكإواحدة بتقول 

  .لًاهي خانتين فع، أنا مش باقول -

   .احكي يل -

  .أعز أصحايب، )مصطفى(سابتين وصاحبت  -

  .امشعين -

يقدر يصرف عليها بو، اه عربيةومع، وأغىن، علشان هو أروش -
   ،كويس ملا خيرجوا

  : الغضب وسألين يف حدة )جمد(فأبدى ، أجل ضحكت، ضحكت

  !ممكن أعرف إيه اللي بيضحكك دلوقيت؟ -

   ،من بني الضحك اعتذرت

بس كالمك ده فكرين بنكتة الواد ، )جمد(واهللا مش قصدي يا  -
 وال )مصطفى(ة زي نديش عربييا حبيبيت أنا مع، اللي بيقول حلبيبته

بس حببك ، )مصطفى(وال أبويا مليونري زي ، )مصطفى(خيت زي 
  ........راحت قالت له ، أوي

ر عن صاحبك تبس كلمين أك، وأنا كمان يا حبييب (-
   ).)مصطفى(
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أخذنا ، بعد أن أكمل هو النكتة،  وضحكت معه)جمد(وضحك 
نضحك ونضحك ونضحك حىت كدنا نسقط على ظهورنا من 

   ،الضحك
اضحك دي ،  بتاع زمان)جمد(خليك ، أيوه كده يا راجل -

وفيه مليون واحدة أحسن ، ره صغيلسوانت ، الدنيا بقت وحشة أوي
   . بتاعتك دي)شيماء(من 

  :أطرق يف األرض وقال 
ومش قادر أختيلها مع حد ، )رمزي( يا لًابس أنا حببها فع -
  .غريي
بكره ملا تالقي واحد  ،فاهم يعين إيه، )جمد(بس دي بياعة يا  -

 ها )مصطفى(وال عربيته أحسن من عربية ، )مصطفى(أغىن من 
  .تسيبه
  ...بس، عندك حق -
  .)جمد(ي يا قلقتين عليك أوانت ده ،  حاجةوال بس وال -
  !ليه؟ -
كنت خايف تكون ضعت من إيدينا زي باقي اللي ضاعوا  -

 القينها وال واحلاجات التانية احللوة اللي برضه ضاعت وما بقيناش
  .فاكرينهاحىت 
ودلوقت ، تنيأنا كنت منفسن حب،  يا دكتورافش علياما خت -

سبقيت كوي.   
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   ،ت على ظهري يف حنانفرب، ابتسمت
وضع حيث أحسست بقشعريرة تسري يف جسدي تبدأ من امل

قًا حفًالقد كنت خائ،  بيدهربت على،   
هم بفتح بينما وقف هو ي، ل بيين وبني نفسيءوأخذت أتسا

   :لًااملفتاح قائ
إننا بنتفرج على حاجة سيكو فتح الباب حلسن يفتكروا أنا ها -

  .سيكو وال كده
أين ذهب احلب بني ، وتابعت التساؤل، ابتسمت ثانية يف سعادة

!  هذا احلد؟إىل ياومؤذ، باملاذا صار احلب عي!! شباب هذه األيام؟
وأن ،  ينكسردا جسهل،  هكذافًا ضعيواوملاذا صار الشباب رخ

  .يضيع
ال نتحمل عاصفة صغرية كزوبعة يف ، لقد صرنا واهنني للغاية

إنه ، فالزمن القادم يبدو أصعب وأصعب، فلتلطف بنا يا اهللا ،فنجان
حنن اآلن حنيا يف أحكام عرفية ابتدعناها ، أجل، زمن االحتالل

مل جند وإن ، ضاومنارسه عليهم أي، نعاين القهر من اآلخرين، ألنفسنا
، راياتنا ألتفه األشياءنستسلم ونسلم ، فإننا نقهر أنفسنا، من يقهرنا

أين ، أو فيمن حولنا، كره ما حوله ألننا ال جند احلب فيما حولناكلنا ي
أين ذهبت الزهور اجلميلة وهواء ، أين ذهب اهلمس، ذهبت الرقة
  !النيل العليل؟

   ،يف وجوه اآلخرين، بل أين ذهب االبتسام
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، هب الصبية الذين يساعدون كبار السن على عبور الطريقأين ذ
أين ذهب ، أين ذهبت كلمة آسف حينما خنطئ يف حق اآلخرين

  !اللمس الرقيق؟
   ،وغري منطقية،  حولنا مادي بطريقة خانقةشيئكل 

  
   ،ى اجلمال وذهبلقد ولّ

   ،                               وجاء االحتالل
  .                                 دون احتالل                     

***  
بريطاين –فرق احلرس اجلمهوري تتصدى لقصف أمريكي ((

انفجارات شديدة ز ) 7(، ليوم الثاين على التوايلمكثف على بغداد ل
، قيةغارة على املواقع العرا) 2000(، فجر اليومالعاصمة العراقية 

صدام ، ةالنجف والناصريعراقي يف ) 400(وأنباء عن استشهاد 
  )) حرب عصابات دون انتظار أوامر عسكريةحسني يدعو القبائل اىل

***  
شهيد عراقي يف أكرب معركة برية بني املقاومة ) 1000( ......((

، لًاانفجارات ز بغداد لي) 10(، األمريكية مبدينة النجفوالقوات 
  )) قصف ديايلم األمريكيني باستخدام قنابل انشطارية يفالصحاف يته

***  
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 أجمد( الرغبة يف رؤية ما حدث لوالدة ومعه ،الصباح( ،
فهذا معناه .. حينما ال توجد أخبار، )نو نيوز إز جود نيوز(يقولون 

  .أخبار جيدة
فعدم وجود أخبار ،  على حالتنا تلكما متال ينطبقظن أن هذا املثأ

 عنها ضازالت حية ولو حتت رمحة جهاز عمالق يتنفس عومايعين أا 
 من فتات تا فتاخراطيم كل وسيلتها أن تنقل داخل جسدهاوأنابيب و

  .احلياة
   ،وأنا يف السيارة

املعار إنه صديقي ، أتذكرونه، )ماهر(جاءين اتصال تليفوين من 
 ترك أمه وحيدة من أجل حفنة من  الدول الشقيقة والذىىحدإل

وال حىت أمه اليت ال تفكر إال ، النقود وال نستطيع مع ذلك أن نلومه
ولكن ، يف كوا ستموت وأوالدها بعيدون كل البعد عن حضنها

ومن منا هذه األيام يضمن ، والدة صديقي العزيز، سيديت العزيزة
، املوت اآلن يأتيك بغتة،  مما حيبباقرياملوت يف أحضان من حيب أو 

   ،ال ميكنك أن ختتار طريقة أو مكان أو وسيلة ملوتك
املوت اآلن يأتيك يف الطعام ومن اهلواء ويف مياه الشرب ويف 

   ، حتت وطأتهنرزحضغوط احلياة واآلمال املكسورة والقهر الذي 
املوت اآلن يأتيك من شاشات التليفزيون وصفحات اجلرائد 

حمطات اإلذاعة ويف الشوارع وميادين القتال وحىت داخل البيوت و
   ،اآلمنة
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   ، ملا يقولونقًاسح، ا  كلّ،....هنإيقولون 
هو اآلخر يف إجازة ، لقد عاد،  اآلن يف مصر)ماهر(املهم أن 

 مما بامفتوحة لكي نشاهد احتالل العراق من أحضان من حنب أو قري
، قد أعلنوا حالة الطوارئ يف مصرم إمع بدء العدوان يقولون ، حنب

كما لو أا ، كما لو كانت حالة الطوارئ يف مصر حتتاج إلعالن
ليست معلنة طوال الوقت وحنياها طوال الوقت ونعاين منها طوال 

تأثريات ! ال أعرف ما هي املرافق املستعدة؟، املرافق مستعدة، الوقت
املوانئ ، طار لنقل املصرينيوجلنة إجالء يف امل، غري مباشرة على العمالة

                    ،ويف السويس مركز إغاثة إلدارة األزمة، جاهزة الستقبال العائدين
  ، عودوا يا أبناء

   ،أمكم مصر قد فتحت أذرعها لكم
  ! اآلن؟)ماهر(ترى كيف يكون شكل 

   ،كاملوت، توقفت بالسيارة بغتة
   ،وأخذت أرقب ما حيدث أمامي

لذي ال عالقة له بإشارات املرور الضوئية فنحن عسكري املرور ا
أوقف ، يف بالدنا ليس لدينا إشارات مرور ضوئية ألننا لن نلتزم ا

  .كاملوت، السيارات بغتة
قرر االلتزام بإشارة عسكري املرور ممثل ، متهور، سائق مالكي

السلطة والقوة الالزمة حلفظ األمن والنظام والسالمة لنا وألجيال من 
   ،فاصطدم به من اخللف ومبنتهى الرفق سائق أجرة شاب، ابعدن
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  !!ونعتذر، لو أننا فقط نبتسم
يبدو عليه أنه رجل حمترم يرتدي ، سائق املالكي، ه مل حيدثولكن

اشتبك معه ، البذلة الكاملة وربطة عنق غري متالئمة مع لون البذلة
رج من  خيا كاحلًصاسائق األجرة الشاب الذي يرتدي قمي، ويف عنف

   ،ويرتدي فرديت شبشب غري متشاني، يرتبنطلونه الچ
انصرف عنهما العسكري وبدأ يشرب من زجاجة ماء قذرة 

صالن تركهما يتو، دة من قطط الطريقركانت متوء جبوارها قطة مش
كُباملفاوضات لمعاقبتهه املخطئ ومن مثّن ،   

   ،يف بداية يومهماهذين الشخصني من املفترض أن 
   ، البال منذ قليلانا نائمني مسترحيني هادئيلقد ك

   ،وهذا هو الصباح اجلميل هلما
ويزعقان يف ، ويتبادالن السباب، كانا يتحدثان يف ذات الوقت

   ،تناغم كأما يف جوقة غنائية
جهازمها العصيب على ، حافة االيار، ما يعيشان على احلافةإ

 الوقت وسنجدمها ز لالنطالق طوالاهوضع االستعداد األمحر ج
كذلك مع عائلتيهما وأصدقائهما وزمالئهما وأثناء مشاهدة كرة 

   ،القدم على املقاهي أو على شاشات التليفزيون باملنازل
اما  سيسبداوغ،  بوشچورچواليوم ، صداميسبان باألمس كانا 

   ،عام
   ،فقط شاهدت شجارمها وابتسمت، ابتسمت
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  .يف مرارة
***  

دون ة ز قلب بغداد ليلة أمس والعراقيون يكبانفجارات ضخم((
احلرس اجلمهوري يشارك يف معارك ، القوات الغازية خسائر فادحة

  ))النجف وكربالء ووزير الدفاع يتوقع حصار العاصمة خالل أيام
 ميدان القتال إىلألف جندي تعزيزات ) 120(أمريكا ترسل (( 

قوات الربية األمريكية يؤكد قائد ال، ملواجه املقاومة العراقية الضارية
،  غري الذي تدربوا على قتاله قبل احلربوايواجهون عدجنوده أن 

اهلجمات العراقية على خطوط التموين واإلمداد تتسبب يف نقص 
أحد  يف يا عراقيامدن) 55(استشهاد ، الغذاء للقوات الغازية

  ))سواقألا
***  

   ،زال احلال كما هو عليهما
   ،)أجمد(     ، )أجمد( أختا     ، )أجمد(أم 

   ،كأا صورة فوتوغرافية ثنائية األبعاد
   ،ال زمن، ال عمق

   ،عدين من أبعادها باحلياة تفتقد
على أشدها باخلارج–كالعادة–بة املظاهرات املخر ،   

   ،امللصقات املناوئة شوهت اجلدران والطرقات بالداخل
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   ،أفعلهآخر  شيئمل يكن لدي 
   ، وأريد أن أناماد جقًاكنت مره

،  ورقمني آخرين أجهلهما)ماهر( و)فريوز( و)مىن(جتاهلت رنات 
  . للمرتلعاعدت سري

امته چوقد مشر ساقي بنطلون بي، دخلت حىت فوجئت بأيبإن ما 
وأمسك بفرشاة لتنظيف الستائر ووقف على سلم ، حىت الركبتني

ارة خلف سيج، نصف سيجارة يف فم، لدينا وهو ميارس مهام التنظيف
، ليعمالتليفزيون ، أذنه اليسرى ونصف كوب شاي يف يده األخرى

   ،غينوهو ي، ليعمالراديو 
   ،ارتبك لوهلة عندما رآين

  !رحت ف إيه وجيت ف إيه؟، نت إيهإ -
  :نظرت له يف دهشة بالغة من فوق لتحت وأجبته

ن على أنا بس كنت رايح أطم، لًاغل أصنش عندي شاأنا ما ك -
   .حيب يف الرعاية املركزةا صأم واحد

   .ربنا معاك، ماشي يا بين -
- ال ماما فنيأم.  
ان جات لقيت نفسي زهقان وواضح اراحت تشتري شوية ح -

الستاير ما كانش فيه حد بينضفها علشان ما كانش بيجيلكو ضيوف 
ال ، بدل ما أنا كده قاعد، أساعد شوية، قلت يعين ،وأنا مش موجود

  .وال مشغلةشغلة 
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 ال يزال )جمد(كان ، تركته ودخلت غرفيت، ابتسمت يف ال مباالة
إال أنين مل أستطع ، وألقيت بنفسي على الفراش، رت مالبسيغي، مانائ

أين هو النوم الذي كنت ، فقط أخذت أتأمل السقف يف بالهة، النوم
ال ، !ولكن ملاذا؟، ظنين أحس بالقلقأ، ال أدري، !! منذ قليل ؟أرجوه
ال بد أنه ، ت أين مل أطالع بريدي اإلليكتروين منذ فترةرقد ،أدري

  . باألحداثئًا مليباصار صاخ
قتل أحد اجلنود األمريكيني منر بنغايل نادر يف حديقة احليوان ((

وتوالت ردود الفعل على ، ببغداد بعد أن ش النمر ذراع زميله
  ، اخلرب

يف حديقة فأعلن كولن باول أن اجلنود كانوا يف مهمة رمسية 
   ،احليوان للبحث عن أسلحة الدمار الشامل

ية مستعدة لدفع التعويضات اهريوأعلن العقيد القذايف أن اجلم
   ،م األمراع اجلندي وكافة أعضاء جسمه إن لزاملناسبة لذر

 بوش بالقصاص من كل النمور يف چورچتوعد الرئيس األمريكي 
ات املتحدة لن تقف الواليإن  لًا قائوحذرواآلسيوية الغابات األفريقية 

  ،  األيدي"معضوضة"
أعلنت السعودية أنه ال توجد منور داخل أراضي اململكة وأن 
النمور ال تعيش يف الصحراء ولكنها ستحقق إذا ما كان هناك منور قد 

 اًبينما أذاعت قناة اجلزيرة شريط، يزا قرودڤدخلت للعمل يف اململكة ب
   ،بالثأر للنمر الشهيد للشيخ بن الدن يهدد فيه لًامسج
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يت باردو على مقتل النمر مؤكدة أنه چ برة الفرنسيبكت املمثلة
بينما صرح وزير خارجية قطر أنه على استعداد ملنح ، حيوان رقيق

اجلندي الذي فقد ذراعه اجلنسية القطرية شريطة انضمامه ملنتخب 
 ستقوم بزيارة  بأايساليزا رونداواعلنت ك، كرة اليد القطري

بينما أكد الرئيس بشار األسد ،  املتبقي من النمور البنغاليةلعدخاطفة 
صرحت مصر بأن ، يف برقية مواساة أنه أسد واألسود ال حتب النمور

،  املصريهالنمور املصرية نباتية ال تأكل اللحوم بسبب وضع اجلني
، أعلنت الكويت احلداد على ذراع اجلندي املبتورة ونكست األعالم

استعدادها للقبض على أي منر بتهمة اإلسبانية حت احلكومة بينما صر
ودعا كل ، أشاد صدام حسني بشجاعة النمر، التخابر مع القاعدة

   ،النمور والقرود واألسود باملقاومة حىت النصر

 غابات إىلواألفريقية اآلسيوية طالب رامسفيلد بنقل كل النمور 
   ،نامو حلمايتها من االنقراضاوانتج

   ،بأن النمر املذكور، رئيس عرفاتأعلن ال

  ))شهيد ، شهيد،                                 شهيد

وجتار السيارات واملشروبات رسالة أخرى تطالبنا وجتار األطعمة 
صري رضى اهللا عنهما ال وأيب ب بن أثمامةثبي دومستأجريها أن نقت

عراقيني إمضاء الشيوخ ال، الذين قاطعا التجار املشركني وجتارم
  ، كع واألطفال الرضع والنساء الفُجعالر

   ،مث جمموعة لصور األسرى
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وأخرى ، راكعني، مكممني معصويب األعني، مرتدين الرداء األمحر
وجلسوا على األرض مقيدي ، ت رؤوسهم بأجولة سوداءيوقد غط

 وأخرى مبالبسهم الداخلية، األذرع واألرجل يف منتهى املذلة
،  احلائطإىلا يشبه األكياس السوداء ومربوطني ورؤوسهم مغطاة مب

   ،صور بشعة للغاية
مث صور أخرى متزق نياط القلوب لطفل عراقي باكه الوجه  مشو

وقد فقئت إحدى عينيه على خلفية الصورة تفجريات ليلية ملدينة 
   ،بغداد بالقنابل والصواريخ األمريكية

   ،ع أكثرال أستطيع أن أطال،  يف معديتصاأحسست تقلّ
أحس ، ال أستطيع أن أرى أكثر من ذلك، حسيب اهللا ونعم الوكيل

وأرغب يف أن أغمض عيين وأفتحهما ألجد ، قًا واختنادا شديقًاضي
   ، مل يكنشيئكل 

   ،لًامل أولد أص، أجدىن       أو 
  .                                 على األقل يف هذه الدنيا

ع عيين عن صورة الطفل العراقي مل أستطع أن أرف، ومع كل
ة قد انطبعت يف أترى الصور، األمر أختلط عليإن ى حت، املشوه

 أمام الشاشة رامزلت مسماىن ارأم ت، ظنين أراهازلت أفماخميليت 
  !!احلمقاء للجهاز األخرق الذي جلب يل مثل هذه التعاسة؟

 حيايت أو أن حيدث يف، هذا إذا جاءين النوم، أريد اآلن أن أنام
ولكن ما الذي ميكن ، هافي جديد ألدرك به أا تستحق العيش شيئ

  !!وما هو املمكن؟! ما هو املتوقع؟! ما هو املتاح؟! أن حيدث؟
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ربت على كتفي يف حنو ،  والديدخل على:  

   ؟بينمالك يا  -

   .نفسي أفهم، نفسي أعرف، مش عارف يا بابا -

  !ر نفسك ليه؟ حمينتإ، كل حاجة واضحة وباينة ومفهومة -

-جبد فامهه وواضح ، عاجبك اللي بيحصل! ر نفسي ليه؟حمي
  ؟امكدوباين قُ

  . نستاهل كل ده وأكترحناإ يا بين -

  !ليه بس إحنا بس؟، امشعىن إحنا -

علشان الذمم عندنا خربانة ونفوسنا ، علشان حاجات كتري -
ن علشا، فذه مظاهر بس مش تصرفات وأخالقنفسدانة والدين بن

وبنفتري على بعض وكسالنني وطماعني وبنسرق ، بنظلم بعضاحنا 
علشان كده الزم ، على بعضبعض وبناكل بعض ومش بنخاف 

  .ر منه شويتنيتلنا اللي بيحصل ده وأكجيرا

مما أثار دهشيت ملوقفه السابق، اأعجبين ما قاله أيب كثري،   

للي كنت أمال ليه كنت بتتكلم عن املوضوع بالطريقة الغريبة ا -
  ؟بتتكلم بيها أول ما جيت 

   ،وعايزكم تعيشوا، عيشأعلشان عايز  -

   ،مش نعيش، ما حنا ملا نطاطي منوت -
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، علشانكم الزم أطاطي، أنا الزم أطاطي، ده مش دوري -
 يتخرج من اجلامعة والبت )جمد(علشانك يادكتور وعلشان الواد 

   ،مستقبلكماأمن علشان ،  تاخد دروسها)مجيلة(
نبقى خدامني احنا إذا كان املستقبل إن ، مستقبل إيه يا بابا -

نعيش مذلولني عيشة املوت احنا ن إ، لألمريكان واليهود وكل الدنيا
   ،أهون وأكرم منها ألي واحد بيحس

بكره ملا تتجوز ويبقى عندك عيلة وعيال ، غلط، غلط يا بين -
  .هاتفهم

  :فغمغمت ، ران علينا صمت كئيب
   ، أعلماهللا، جايز -

   ،قام أيب وربت على كتفي ثانية
ويرزقك ببنت احلالل اللي ،  يا بين)رمزي(ربنا يهديك يا  -

دي سرك ومتتعك وديك الذرية الصاحلة اللي تفرحك وتسعد 
 <أيامك

   .نا خيليكرب،  يا باباراشك -
،  غري منقوصلًاوقد بدأ يصلين إحساسه كام،  إياهناوقمت حمتض
ال يوجد ، ه أكثر وأكثروأحب، وأفهمه أكثر، لومه أقلاآلن أصبحت أ

وعدم قدرتنا على الفهم ، ل الفهموجه واحد لألشياء وعلينا حتم
وعلينا أن نسمع اآلخرين وإن ، وضدها، علينا قبول األشياء ،ضاأي

ورمبا  ،وحليام ،فقد تكون وجهات نظرهم أنسب هلم،اختلفوا معنا
  .ضاحلياتنا أي
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   ،ستطع النومبالطبع مل أ
أحسست رغبة عارمة يف التدخني ولكين تذكرت أن والدي 

  . يف أن أدخن أثناء وجودهاًباخلارج فاستشعرت حرج
 قد مللت من أخبار االحتالل األمريكي للعراق ينوبالرغم من أن

اليت  –إال أنين مل أمنع نفسي من قراءة مقالة يف اجلريدة اليومية 
ملاذا احلرب على "  عنواا – ارج باخلء وجودىأحضرها أيب أثنا

هي ليست مقالة باملعين املفهوم بل أقرب ، "توين بلري : العراق ؟ بقلم
 قدرة هذا الرجل على داغريب ج، چ تصريح صحفي أو ريبورتاإىل

دوافع تافهة والدفاع تقدمي نعومة فائقة يف ، الكذب ويل احلقائق بأناقة
بل ال جيرؤون على الدفاع عنها ، عن قيم ال ميلكون حق الدفاع عنها

  !!!ألم يفتقدوا، لًاأص
 ،  بكففًاربت كضمث ، فقد ضحكت، وفوجئت برد فعلي الغريب

  . من الكوميديا السوداءا اعتربا نوعينأن بدال
   ،ارتبكت ألين مل أتوقع دخوله، دخل أيب للمرة الثانية

  :سألين يف حنو 
  !حتب أعملك تفطر؟ -

، أن يسألك والدك عن رغبتك يف اإلفطار، بياله من سؤال غري
قترب وال بد أن أمي اوملا وجدت أن وقت الغذاء ،  لساعيتتنظر

فاعتذرت له يف ، عا سيستيقظ وسيكون جائ)جمد(و، ستأيت بعد قليل
  .وداريت تعجيب واستغرايب، رقة
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   ،بالفعل
   ،)جمد(استيقظ 
   ،)مجيلة( مث ،)أمي(جاءت 

ء مطالعيت ملرجع طيب وأنا راقد على ازدادت دهشيت أكثر أثنا
  .السرير

خرجت  ،يتناقشان بصوت عالٍ، أصوات أيب وأمي خيتلفان
خه على إخراج البوفتيك من ت أمي توبدفوج، الستجالء األمر

مث بدأت ،  طازجة أثناء عودا للغذاءخاالفريزر وهي اليت اشترت فرا
، ل أيب واحتدعانف، تلومه على التدخل يف أمور البيت أكثر مما جيب

 لتهدئة املوقف )مجيلة(لت تدخ، ضاألقت أمي باألكياس النايلون أر
 )جمد(حاول ، واقترحت أن نضع الفراخ يف الفريزر ونتناول البوفتيك

   .دا جدا كعادته فاقترح أن نأكل االثنني فهو جائع جحاأن يكون مر
  :زعقت أمي

 أوي يف شغل ه بقى شاطرمش هو، ي أبوكم يطبخ لكمخلّ -
  !؟البيت من ساعة ما رجع 

عندها أقسمت ، ها والدي من التمادي أكثر وأكثر يف حدةرحذّ
، ألفاجأ عندها بوالدي يغادرها على عجل!!! أمي أا لن تطبخ الغذاء

فتح باب الشقة ، ر مالبسهكان قد غي، شيئوقبل أن نلحظ أي 
نظرت هلا ، مةأمي مل تنبس بكل، دون أن يغلق الباب وراءه، وخرج
احندرت ، وهي قد جرحته، املوقف مل يكن يستحق كل ذلك، يف لوم
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إىل وهي تغادر مدخل املطبخ )مجيلة(واستها ، دهادمعة صامتة على خ 
   .غرفة نومها يف صمت

، ف أيبأم أذهب خل، دخل ألتكلم مع أميأأ!مل أعرف ماذا أفعل؟
ت مالبسي أنا فقد ارتدي، رت أن أمي هي املخطئة قد قد كنتوملا

،  املقهى القريبعلى سا يف أن أجده جاللًاأم، أيبإثر ونزلت ، اآلخر
  .أحد املقاهي القريبة، أو مبعىن أمشل وأعم

رمبا ،  بالنسبة يل يف هذا الوقت من النهاربامنظر الشارع يبدو غري
رتين قبل أن أحتول تذكّ، أصبحت غري معتاد على املشي يف الشوارع

 ذ ماداد وزين كثريزالقد !! خدم سيارته لعبور الطريق  خملوق يستإىل
مهمة البحث عن أيب على مقهى قريب أصابتين بضيق إن حىت ، ذاك

  .يف التنفس
 ىسرعان ما وجدته علإنين  إذ –  هللادامح – لًامل يدم حبثي طوي

مته يف رقة لُ، أمامه طبق كشري ونصف كوب من املاء، مقهاه املفضل
 لًامفتع،  للغايةبا غريه كلّكان املوقف، ملرتل هكذاعلى غضبه وترك ا

مل أعرف ، أو خالف سابق، ه رد على حديث سابقكأن، للغاية
 والدي نصف طبق كتر، املهم أنه جنح، بالضبط ماذا قلت أو فعلت

 انفعاالت الدنيا أحس ،وجهه مطرق يف األرض، قام معي، الكشري
ثانية أدرك أن هناك ، دثأبدأ يف إدراك ما حي، كلها تعتمل داخله

لقد اعتاد ،  من البشر ال تظهر دواخلها وما يعتمل يف نفوسهافًاصنو
ريه أو االعتياد ي يف احلياة وما صار يقدر على تغنا معيراوالدي دو

  .على وضع آخر
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  .عدنا للمرتل
اقترب  ،عاكانت أمي قد انصاعت القتراح البوفتيك والفراخ م

امنها والدي متودبتسامة أحملها شبح ا، حننت عليه أمي يف داللا، د
فقد ضربت  ،أما أنا، )مجيلة(والتماعة دمعة يف عيين ) جمد(على وجه 

 وسط هسترييا احلياة اليت قًا هذا ما ينقصين ح كانفقد،  بكففًاك
  ،  والديجنأن ي، أحياها

  ، فما حيدث حويل قليل وبسيط، أجل
  !!!حيتاج لبعض من التوابل واملقبالت

 !!أليس كذلك؟

***  
ه يف اللحظة اليت أن، فأنتم تعلمون بالطبع، عي ألن أخربكماال د

ها طريقة ناجحة للغاية إن، كانت تتصل،  على بايل)مىن(خطرت فيها 
جاءتين لكنتها ، رمبا أكثر من الالزم،  يلفًاخميه صار ولكن، كما ترون

  : لًا ودالاًالشامية احملببة اململوءة غنج
- فك؟كي!  

، يلصوا تأثري بالغ عل، ابتسمت وكدت أتعلثم وأنا أمحد اهللا
 ضاكانت هي أي، !كيف ميلك املرء أن يتماسك أمام هذا الصوت ؟

ه  كل حرف كأنأحس، راحا، قًاعمي، تاتتعمد أن يأيت صوا خاف
  :أجربتين على أن أعترف هلا ، تنهيدة وكل توقف آهة

   ،ينيوحشت -
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  !بتمزح؟ما ! د؟چ نع -

 لًاأمل نتفق قب،  بالندمسااللهفة اليت مألت كلماا أورثتين إحسا
 أمام املشاعر احلساسة اليت قد تتعاظم وتتحور قًاعلى إبقاء الباب مغل

أكان جيب أن ختونين كلمة واحدة كل هذه ، ما بني حلظة أو أخرى
ي  الذ– احلقيقي – بالشوق لًاأن يتخاذل صويت ويأيت حمم، اخليانة

  .أحس به من جمرد كلمة

   .رعب، متكلّا .،احكي! ليش ساكت ؟ -

  :مث أردفت

- اواهللا ما بتعرف كيف بيسوي صوتك في.   

أغمغمحتشرج صويت وأنا  ،وارتبكت أكثر وأكثر،  حلقيجف:  

   .)مىن( -

   .)مىن(نعم يا حبيب  -

 أحس، يلو أن صاعقة صدمتين اآلن لكانت أخف وطأة عل
 قالتها كانت أقصى كلمة،  يف صدريدا شدياوأملً ،أحشائي تتقلص

الكلمة ، "حبيب مىن"اآلن أصبحت ، "كقتلّاشت" من قبل هي )مىن(
  :تساءلت، كبرية للغاية وهلا معان كثرية

  !!؟)مىن(حبيب  -

  : بدورها وقالت  وتلعثمتارتبكت

 
- 188 -

، ما كان قصدي، ساحمين، اعذرينعن چد ، أنا آسفة، )رمزي( -
  .يناعذر، غصب عين

- ؟ن الكلمة دي معناها كبري أويإ عارفة إنت   
  :امتأل صوا بالبهجة

  !!؟لًافع -
   .نيش غلطيما تفهم،  إحنا سبق واتفقنا)مىن( -
  .زلة لسان، ساحمين، واهللا باعرف -
 تقصدي الكلمة وال نتإاملهم ، مش مهم زلة لسان وال أل -

  !جمرد تعبري والكلمة فلتت منك؟
   ،م أنا حلوح وسخيفك، صمتت ومل ترد

  !نت بتحبيين؟إ! ؟)مىن( -
- …………  .  
- نكإ على ماتقدري  أوىن عالقتنا لسه بدريإة مش حاس 

؟ي بالشكل دهحتس  
- …………  
- ؟ ما بترديش ليهإنت  

  :جاء صوا ختنقه الدموع
  . بس الزم أقفل معك داحلني، ساحمين)رمزي(يا آسفة أنا  -
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  !!!؟)مىن( -
صداع رهيب يبدأ ،  وأغلقت املكاملة،ائهاجاءين فقط صوت بك

  … يكتنفين 
   ،ما الذي فعلته هلذه التعسة

   ،! ؟ هكذا على جلب البؤس ملن حويلمصرملاذا أنا 
   ،)فريوز(ملاذا ال أخربها أين أحب 

 ما كنت أخشاه قد ، ال أقدر على مواجهتها حىت تكفماملاذا دائ
ارتكبت خطيئيت  ، والطفل الذي ما كنت أرغبه قد ولد،حدث

 الذكر األعمى داخلي أىب أن يرفض ، ومحقي،يبتردد ،وتركتها
ي  هل صحيح أن،نيغ غرور وصلف بال،اقتراب هذه األنثى املبهرة منه

ظننت حني أخربا أن تكف عن اإلعجاب يب للسبب الواهي األخرق 
 ملاذا مل أخربها ،ها أطاعت والتزمت أن، فارق السن،الذي قدمته هلا

 لًاوملاذا مل أستطع أن أفعل ذلك اآلن بد!  ملاذا؟،وجود امرأة أخرىب
 أمل يكن هذا ،من حماوليت املكشوفة النتزاع اعتراف صريح منها حبيب

 هل يعين ذلك أنين غري مقتنع ، كم أنا بغيض وكريه،لًاما أسعى له فع
 ، احلقيقة املروعة تصدمين إليه؟ ما أطمحتها ليسأن! ؟)فريوز(ـب

 واجلزء األخر ، من حيايت)فريوز(مين يؤكد وفايت إذا ما اختفت جزء 
 تلك الكلمة صغرية ،د الغ،أجل!  الغد؟،يتساءل عن سيناريو النهاية

 الذي نكره أن نفكر فيه شيئ ال،كبرية اهلم والشجوناحلروف 
 هل !؟)فريوز(ـ ما هو الغد بالنسبة يل ول،ويقتلنا القلق منه وعليه

نعيش  تلك اجلزيرة حيث إىله بوسعي أخذها نأ -  لًافع – ظننت
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لذي اما !  يف هذا العامل؟ناهل سأستطيع أن أجد لنا مكا!! وحدنا؟
 ومريض ،اآلن أدرك أنين ضعيف للغاية! خويت؟إو! سأقوله أليب وأمي؟

 ضربات ،يئ رغبة يف الق، طعنات خناجر أحسها داخلي اآلن،داج
ي  كأن،التنميل يشمل أطرايف ، وأظنها غري منتظمة،دا جةقليب سريع

 أحس ، من هذا القبيلشيئلطة يف املخ أو جب صابه اإلموشك على
 أنا الذي كنت ، ما الذي فعلته بنفسي ومبن حويل،بالقهر وقلة احليلة

 أن أشفى النفوس قبل ، أحس أن اهللا قد خلقين حلكمة مامادو
يا باحلب وعمل من الفراغ يف الدنأملؤه ز الذي  أن أمأل احلي،بداناأل

 وينفذه لًا يفهم األشياء وحيللها وجيد هلا حيا مثالنا أن أكون أنسا،اخلري
وهل ! وكيف؟! وملاذا؟! ؟لًا فع)فريوز(حب أ هل ،سؤال واحد!! 

 ،! أو ما تبقى منها على األقل؟؟كمل معها مشوار حيايتأستطيع أن أ
 بل هل ،احيا بدوأستغين عنها وأستطيع أن أس هل ،السؤال التايل

 ، ذلكتوإن فعل! ؟يخربها بتراجعأوكيف ! ستستطيع ذلك هي؟
ستقر أ النهاية س أم يف، عندئذ)مىن(حب أأن  يهل سيكون بوسع

  !!؟لًا فع)لبىن(ومل ال تكون ! ؟)لبىن(تزوج فتاة مثل أو

  ،يا تدرجي ينسحب ميني ووعي، يتزايدياألمل يف صدر

  ،ياخلروج من فم على وشك ي لكأن أمعائ،بدأ يف القيءأ

فتة  والال، يف مرتهلا)مساح( و ،العيادة انتهت منذ فترة طويلة
  ،اب مغلق والب،املضيئة مكسورة مطفأة

  ،ي هاهنا ما أدرك أحد وجودتين ملو أن
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 الهث ضاسقط أرأ، تعثرأ، قفأحاول أن أ ،بكي يف حرقة شديدةأ
توقف أ، يمسكه يسقط معأ شيئكل ، شيئستمسك بأي أاألنفاس 

أم ، أيكون هذا هو االحتضار،  ما حيدث يلهنكُتساءل عن أ، لوهلة
  !آالم لوالدة قرار؟

فكيف يطلب من اآلخرين ، وإذا كان هو غري قادر على اختاذ قرار
ته على عدم أيكون الفرد منا قد اكتسب قدر ،مروا ألنفسهأن يقر

لكل وا، جزء من الكلإال الواحد ما هو ، اختاذ القرار أسوة ببالدنا
وال ، ياحييا اليوم بيومه إذا ما أبقته الظروف ح، خائف صامت متردد

فيكف عن التساؤل عما ، يعرف إن كان الغد سيأيت عليه أم ال
هل هي األخرى عاجزة ،  مثله)فريوز(ترى هل تفكر !!! سيحدث فيه

فلو أا ، نسبة هلا خمتلفالأم أن األمر ب، عن اختاذ القرار ورؤية الغد
 عندها شيئ أي اتزوجته لبدا ذلك مبثابة حتقيق أماهلا وملا بدأحبته و

، "أنا مش دوكتووور زيك" ،  قبل اآلن)جمد(لقد قاهلا ، ضا منتقاغريب
أم من مظهره االجتماعي واللقب الضخم ، ه خياف من والده وأمقًاأح

 )رمزي(دكتور ،  نام)رمزي(دكتور ، مسه يف كل مكاناالذي يسبق 
املدرس ) رمزي(ه األستاذ لو أن!!!  دخل احلمام)مزير(دكتور ، قام

،  ال غضاضة فيهيا طبيعياا األمر عاددأو احملاسب أو فين التكييف لب
!!! را دكتو)رمزي(هذا الـ إال إذا كان راكن القيامة ال تقوم مبكول
أخو ) جمد( أبو الدكتور وه حينئذ ستكون أم الدكتور ووالدهفأم

 هومرضاوأصدقاءه وزمالءه أخت الدكتور وجريانه ) مجيلة(الدكتور و
اهم أي، يجالقهووي جاله وحىت البقال واملكووممرضاته وعمجريان  ض

بقال ومكوجي وأصدقاء وزمالء ومرضى وممرضات وعمال و
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 وثقافة ومستوى ما أقل منه تعلي)فريوز(وستظل ، وقهوجي الدكتور
 ووالدا املتوفاه، قًاان سائ كذكر أنهوالدها املتوىف سيظل ي، اجتماعي
ا ربة املرتل ستظل تاليت مل حتصل على شهادة املتواضعة ذكر على أ

وأن أختها ممرضة وهلا أخ بالتجنيد واآلخر معاق ، مااالبتدائية يو
أم أنه جيب أن ، هذه هي احلقيقة اليت ال ميكنين اهلروب منها، ياذهن

 صلة هلا باآلخرين وباملاضي  فتنقطع كلضاأنتظر أن ميوت هؤالء أي
، واحلاضر واملستقبل وتصري لبنة بني يدي أشكلها كيفما أردت

والدا الناظرة ووالدها األستاذ اجلامعي قد توفيا يف إن سنقول حينئذ 
 ومها ذاهبني أو عائدين من أجازه لتجديد عيد لًاحادث لوكريب مث

 ماتوا وال داعي فهم،  أو أخواتةبع مل يكن هلا أخوطوبال، زواجهما
 تستقيم األمور له يكَلأ،  هذا احلدإىل كيف ينحدر تفكريه .،لذكرهم

إن أمل أقل لكم !! وملن حوله جيب أن خيتفي اآلخرون من الوجود؟
استئصال ، راحةوجود اآلخرين مشكلة مزمنة ال حل هلا سوى اجل

كما ال ،  هكذا)فريوز(كن إذا كان ال يقدر على فراق ول، اآلخرين
أليس من ، يستطيع أن يقترب منها كما جيب أن يكون االقتراب

  ، أو عقله ميوت، أو على األقل قلبه ميوت، األفضل له حينئذ أن ميوت
ومتوفر بغزارة على كل  ، للغاية هذه األياملًاإذا كان املوت سه

  !! هذا احلد؟إىلملاذا يبدو بعيد املنال عنه  ،لون وبكل األنواع
***  
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، وزير الدفاع األمريكي يؤكد استمرار الزحف حنو بغداد((
الصحاف يعلن إسقاط طائرتني  ،د فجر اليومغارات عنيفة على بغدا

  ))والقيادة املركزية تنفي، أمريكيتني
أول اشتباك مباشر بني القوات األمريكية واحلرس اجلمهوري ((

احلرب ضد العراق من أجل أمن : باول، قرب النجف وكربالء
سنجرد صدام من أسلحته ونساعد ، إسرائيل ومنطقة الشرق األوسط

  ))لتفوقاإلسرائيلي على ا
، املقاومة العراقية ختوض حرب شوارع ضد القوات األمريكية((

  )) بينهم أطفال ونساء يا مدن40استشهاد 
، ومل تبق أمامنا سوى مئات األمتار، قطعنا مئات األميال: بوش((

وحدة من القوات ، القوات األمريكية تسيطر على مطار صدام
  ))عراقية بغداد لتعقب القيادات الإىلاخلاصة تسللت 

  
  )2003األسبوع األول من أبريل (
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 أً أخطأت خطاكبري،   

، ين استيقظت من النوم رغم أحداث الليلة املاضيةأليس ، كال
مكاملة وعشرين وليس ألين قضيت الليل بالعيادة ومل أرد على مخس 

لن  –يبوبيت تلك إذ يبدو أنين أثناء غ،  من املرتل فقطةمنها أربع عشر
اآلن ال إنىن  حىت،  قد فقدت ذاكريت–  بعد اآلنماأجرؤ أن أمسيها نو

أذكر لليس ، صدقوين ال أذكر، غادر بقيت بالعيادة بعد انتهائها ومل أم
   ،هذا ما أخطأت فيه

  ، ن يف رد فعليخطأي كا
،  لسعتين عيون اآلخرين احلارقة– اوالوقت ظهر –أثناء مغادريت 

 تفرغوا ملراقبيت  أماجلريان الذين يبدو،  ومل تكن لتخجلينأخجلتين
 مل أنظر هلم يف – بال داع –وأنا ، را شذيلّإهذه األيام ينظرون 

ومل أدرك أىن بذلك ، طأطأت رأسي كأين أخطأتوخضعت ، عيوم
   ،خلطأاأبدأ 

  ؟مىت وكيف حدث هذا 
لنا لنفعله ملوا علينا تصرفاتنا واملباحأن مسحنا لآلخرين أن ي 

 بالو أن معي حجا ؟وملاذا استسلمت هكذا ؟م علينا كيال نفعلهحرواملُ
غ رـُن الكون قد فأمصمصات شفاه أمسعها ك، لوضعته أمام وجهي

كة يف عد موغمزات عيون أراها رغم أن عيوين منه، من حويل
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الغمز واهلمس ، الشقوق املوجودة يف سلم العمارة اليت ا عياديت
 املخالب  بالعري أمام تلك العيون الذئبية ذاتينأحسسنواللمز 
 املريضة باخلطأ وافتراض اخلطأ والبحث عن هذه العقول، واألنياب

ولكن بالطبع ليس يف ، اخلطأ واكتشاف اخلطأ وتسمية وتعريف اخلطأ
   ،أنفسهم

دور املذنب الذليل ،  قمت بدوري كأفضل ما يكونينخطأي أن
اخلارج عن املألوف والذي يعرف أنه خرج ، رادة اتمعاخلاضع إل

دون أن يتحرك  –عن املألوف فيلتمس العذر من اآلخرين ويعترف 
  حتقيق علىما عن املألوف ويعمل دو هذا خبروجه املزعوم– لسانه

، التوازن نفسه صحيح يف منطوقه، التوازن اخلاص بالبالء واالستتار
   ،خاطئ يف تنفيذه وتطبيقه، جيد يف مضمونه

   ،"إذا بليتم"ما هو البالء يف 
   ،"فاستتروا"وما هو االستتار يف 

   ،من الذي يضع هذه الشروط ومن الذي حيدد املواصفات
  ، ي البالوي احلقةيف بالدنا نكتشف أن ذو

  ، مستترون، مستترون، مستترون
رصاص غري منفذة إلشعاع عيوننا احلاسدة هم خلف جدران من 

  ، احلاقدة البغيضة
  ، يوننا فقطوليست ع

  ، بل وأيدينا وحسابنا وقانوننا وكالمنا وحىت عقولنا
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أمنع وأأمن وأحوط من أي معدن آخر ، رصاص من نوع خاص
  ، ذوي البالوي يف بالدنا يعرفون أصول اللعبة، يف الكون

من وضعوها إم  –ولكنها منطقية– غري مؤكدة –بل هناك مقولة 
  ، ليلعبوا من خالهلا

يقابلون سوى الوجوه املساملة املبتسمة غري ذوي البالوي ال 
  ، املتساءله غري احملاسبة غري الكارهة

تلهج بالشكر ألسنة ، عيون هي برد وسالم عليهم وعلى ذويهم
   ،والثناء وكثري الدعاء
  ، أما أنا فأخطأت

  ، إذ تصرفت كاملخطئني
  ، وهي أمور ال عودة فيها

أدير نا بالطبع كنت فأ،  يف عيون اآلخرينباسأظل ما حييت مذن
أو أين مدمن وأتعاطى يف العيادة أو أين ، رات للمخدراعياديت وك

كنت أقوم بعملية إجهاض غري قانونية يف جنح الليل أو أين كنت 
 أو كنت أتوىل بنفسي اإلشراف على راتين مبكفتاة ليل وغادرأستقبل 

الذي يتم حكمة عياديت ما هي إال املوقع اخلطري عملية تزييف نقود م
   ،فيه ذلك

   ،وأقررت بفعله، وامت به، كل ذلك فعلته
   ، حدث اليوم يف التحريريا إرهابرالو أن انفجا
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ونين جلوجدت أفراد األمن املركزي جيرّباملرتل من سريري ار ،
  الذىول عن كل األذىئلقد وجدوا املذنب املس، شيئ كل نتهىالقد 

   ،حيدث يف اتمع
يكفون عن االعتقاد أن اهللا قد خلقهم ليكونوا هم فقط لو أن

وا يف ملكوته ليسنالباقون أوصياء على اآلخرين وأم أنبياء اهللا 
م، نفذوا كلمة اهللا يف األرضالقوانني ويطلقوا األحكام ويفقطلو أ  

  ، احلياةىف  احلقيقية يف الدنيا ويبحثون عن أدوارهم
   ،األزلية، ويتوقفوا عن هذه املسرحية اهلزلية

   ،فقد طفح الكيل
  .وكفى

***  
والصحاف يؤكد أن العراق ، القوات األمريكية تتوغل يف بغداد((

معارك ضارية حول جممع الرئاسة يف ، لن يستسلم وسيواصل املقاومة
 متماسك حول  عراقىمل يعد هناك دفاع: مايرز، وسط العاصمة

اجلمهورية قوات االحتالل تسيطر على مطار الرشيد وجسر ، بغداد
  ))االستراتيجي 

***  
   ،تقتلا )سيد(، )رمزي(حلق يا دكتور إ"
، أحلقنا بسرعة،  بتحاول ترمي نفسها من البلكونة)فريوز(و

  "أرجوك
،  الصغرى)فريوز(يقة شق، )أحالم( صرخت يف أذين عرب التليفون

، بالطبع كل هذا مل يهمين ،ياهذا هو أخوها املعاق ذهن) سيد(و
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هل ،  النهايةهل تكون هذه، تنتحر) فريوز(،  الصاعقةولكنها اجلملة
ايصل متأخبات ليلته يبحث عن حل لعالقته اليت  فيجد حبيبة قلبه ر

 نا مشاكله اليت تؤرقه ويهرب منها أحيا بذلكا قد ماتت فتنتهي
لقد ، هل هذا هو احلل الذي يريده، أهكذا يكون تدخل القدر، كثرية

اى املوت مرامتنارا وتكرا بل وأحسه قريرأما ، هذا عن نفسه،  للغايةب
رِكان حّملشاكله واستجداءه لًاملوت حاالبه ر أن استج به أن يفكّاي 

ليخلصه مما هو فيه قد يثري شهيته حنو حل آخر وطرف آخر من 
  !!أطراف املشكلة؟

ا تقلّأحسعلى التنفسةقدرعدم  يف معدته وفًا عنيص ،   
   ،ليس هذا ما أراده

   ، الرائعة الرقيقة حبيبته اجلميلة)فريوز(
 اليت ال ذنب هلا سوى أا وقعت ضحية جبنه وتردده )فريوز(

فأحبته بكل ما متلك من مشاعر بكر بريئة ال هدف هلا سوى أن تقدم 
   ، لرضاه عنها وسعادته يف الدنيانانفسها قربا

   ،كانت اآلن بضع دموع تغافله من أجل االحندار من عينيه
   ،يهرعش خدأحس بالبلل يإنه إذ ، كانت مغافلتها ناجحةو

 أمام عينيه تز وهو ممسك بعجلة القيادة ويقود يف سرعة الرؤية
 يف مارى هل تأتيه النهاية امليلودرامية الرائعة اليت يراها دوت، وور

 أمام رؤية زاموع تصنع حاجالد، عجلة القيادة ختتل، األفالم العربية
الوقت ، ينحرف عن الطريق الرئيسي يف سرعة جنونية، ينيهعل صافية
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 الالمعة من اجلانب ةتصدمه األضواء املبهر، نيا مظلمةدمتأخر وال
مث تظهر املقطورة الكبرية اليت يقودها سائق خممور ، اآلخر من الطريق

وممث، رخد،   
   ،شيئينتهي كل 

 بال ما صارت حطامير السائقون ببقايا سيارته اليت، ويف اليوم التايل
معامل فيمصمصون شفاهم ويبدون كما لو كانوا يتخذون من حادثته 

   ،ولكنهم ال يفعلون، العظة والعربة
  ،  هلذه الدرجةلزيهلإال أن القدر مل يكن 

عجلة القيادة مل ، للنهار بقيةومازال فاجلو صحو والدنيا مضيئة 
  . بالفعل)فريوز(وصل حيث تسكن إنه مث ، ختتل

 األعلى )فريوز(ليجد نصف ، الشارع نظر لألعلىب قعهمن مو
،  على ما يعتقد)فريوز(ووالد ، )أحالم(تشدها ،  من البلكونةيامتدل

إن وما ، هو عمهاإذن ، هوهذا الشخص يشبه، ولكن والدها متوىف
ا يف ، حتوقعت عيناها عليه حىت لوأصابه الذعر من أن خيتل تواز

  :هتفت من األعلى ، لًا رجاء أن تتراجع قليأشار هلا يف، هذه التلوحية
ما تتعبش نفسك ، نت جيتإ، يك يا حبييبإز، )سيد(إزيك يا  -

   .زلة لكاأنا ن، وتطلع السلم
   ،لًاكان اآلن يبكي فع

راء فيه وال تزويربكاء ال م،   
   ،قًا ميزق أحشاءه متزيار منا ساخيا حقيقبكاًء
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، يهعاب يتساقط من شفته مشعث والل نافرة وشعرهعروق وجه
مل أصول تحيل ومل يكن املوقف حاحني وصل باب الشقة وجده مفتو
 الداخل ويف خطوتني على األكثر إىلاللياقة والتهذيب إذ قفز مباشرة 

كان جيذب اجلسد البض الرائع اململوء باحليوية والذي لطاملا احتواه 
العم ، هيبم يف عنف ر تقاو)فريوز(،  حيث األمانإىلبني ذراعيه 

وجنحوا ، جذبة أخرى،  على شفا االيار)أحالم(،  انفعالجيذب بال
 واخنرطت ضافاارت بينهم أر،  عن حافة البلكونة)فريوز(يف إعادة 

   ،هي األخرى يف البكاء
  :هتفت يف صوت ميزق نياط القلوبمن بني بكائها 

 بعيد أنا مش قلت لك ما تروحش، )يدس(نت رحت فني يا إ -
، دتأخر والغدا هايرباالوقت ، ا تعاىل بقىيالّ، )سيد(تعاىل يا ، دكلوح
  . يا حبييب)سيد(ا يا يالّ

 وهو لًا كأا كانت حشرة ما مث)فريوز(نفض العم عنه بقايا 
  :يغمغم
واهللا البت دي مش ناوية جتبيها ، لي حلقتناكويس يا دكتور الّ -

  .يخاف من ربناالواحد بس ب، تها كانت عملتها وخلصناييار، لرب
بكاًء بروحي على حبيبة قليب املنفطرة ت أرب وأنا رانظرت له شذ

جلس على كرسي باجلوار أخرج علبة سجائره وعزم ، ومل أرد، اآلن
إال ، منه العلبة وأطوحها من البلكونة خلفيآخذ كدت ،  بربوديعل
 وبدأ يسألين كما لو كنت ساسحب نف،  آثرت عدم االنفعالينأن

 له على املقهى وبيننا أكواب الشاي ودور من أدوار الطاولة اقًصدي
  :اللذيذة 
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،  البت دي تتحجز يف السرايااكوهاش عندوا يا دكتور ما ختدإلّ-
  ؟مش املفروض كده 

وقبل أن أرد ، رتكب خالل وقت قصرياآلن أدرك أن جرمية ما ست
  : املبحوح من أثر البكاء )أحالم(جاءه صوت ، عليه

 أعقل منك ومن كل )فريوز(دي ، نت ومراتكإهللا إن شاء ا-
، ن أويمتشكري، ايالّاتفضل ، أنا اللي غلطانة اللي كلمتك، عيلتك

  .مش عاوزين النهاردة
لطمها العم على وجهها لطمة خلعت قليب وأعادتين حليز التفكري 

  :وهو يصرخ 
احلق عليا ، نت وأختكإ )....(يا ، )....(ـاخرسي يا بنت ال -

 اللي على كل لسان وف كل اويكومش كفاية بال، ارتكوباللي ع
؟ةحت   

  :مث التفت يل 
ة الرباية دي لّيرضيك ق! ؟يرضيك كده برضه يا دكتور -

ة مش البت دي جمنونة وحمتاجة السرايا بالذم! واللسان الطويل؟
  !!الصفرا؟

هما أفضلأي ،أم ألكمه يف ذقنه فأجعله ،  عليه فاخنقهأن أنقض
  !!!سيجارته املتدلية من فمه الكريه؟يبتلع 

ه  أحس)فريوز(وجسد ، حاولت التماسك حىت الرمق األخري
، ونظراا ذاهلة متجهة حنو نقطة يف األفق ال معىن هلا، جواري ينتفض

،  صارت ال تستحق العيش فيهاماوتشكو أيا، تبحث عن عزيز فقدته
  :ضغطت على نفسي حىت النهاية 
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ا تعبانه شويه دي بس أعصا، ونة وال حاجةمش جمن، ال يا حاج-
  .تبقى كويسةا وهامن الصدمة اللي أخد

 اليت كانت تتشبث بأختها كما يتشبث )أحالم( والتفت حن
  : يف وجهها وبخ، الرضيع بأمه

 تعملي للدكتور )......(ـي كده يا بت يا بنت المش تقوم -
  !! مال وشه؟مش كفاية دلناه وجبناه على، شاي كده وال قهوة

 على نظرا املتسائلة اليت رمقتين ا دا ال رأومأت برأسي هلا أنْ
  .فيما يشبه االستغاثة

بس فيه دوا عايزينك جتبهولنا من ، )حاج(متشكر أوي يا  -
  !ممكن؟، األجزخانة

  :أطفأ الرجل سيجارته وهب من الكرسي وهو يهز رأسه 

- ش يا دكتوربس ما يصح.  

- ش إيه؟ما يصح!  

 شبس مايصح، نت دكتور وعلى عيين وراسيإصحيح  -
أسيبك هنا ف الشقة مع حوال إيه؟، متنير!  

كنت قد عزمت ، إال أنين مل أجادله هذه املرة، برغم غباء مقولته
 ثانية من كلمة )فريوز(ولكين خشيت أن تتهيج ، على الرتول أنا

  :يقوهلا هذا العم املستفز أو تصرف أمحق غري حمسوب 
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وحدهم لبس ممكن تسيبهم ، )حاج(أنا ها نزل أجيب الدوا يا  -
، أهي فرصة نتعرف على بعض أكثر! إيه رأيك ما تيجي معايا ؟، شوية

  .وربنا يسهل

حلسن البت ترمي نفسها تاين وال حاجة يبقى فيه راجل على  -
  !ا إيه؟ولّ، األقل يلحقها

  :مروضغطت كل حرف وأنا أطلب منه فيما يشبه األ، دمل أز

، ما ختافش، أنا عارف اللي بأقوله، لو مسحت تعاىل معايا -
  .تعاىل معايا زي ما بأقول لك، خالص اخلطر راح

وعلى مضض بدأ يتبعين، ااخلرتيت السخيف استجاب أخري ،
 شيئوهو ،  من الصيدلية ااورة)نيورازين(حيث أحضرنا أمبول 

ولو بواسطة طبيب ، ا كهذشيئ شراء  حماولة تبدويافحال، جيد للغاية
  .ضرب من املستحيالت

رفرفت عيون ، ومع اإلرهاق العصيب العنيف، أعطيتها احلقنة
ز منها  وكلمات ال متيفًابدأت تغمغم حرو،  كفراشة رقيقةةاجلميل
 )أحالم(تعاونت و، مث خضعت لنوم عميق، نا أحيا)سيد(سم اسوى 

ددت جبوارها و متغطيتها وكم متنيت ل، داعلى وضعها يف سريرها جي
وأغلقت عليها ، لو كنت قد غطيتها برموشي، وأحطتها بذراعي

خشية أن ، وعندها سأكف عن البكاء ما بقى يل من العمر، أجفاين
  . من قطرات دموعية يف قطراأهدر منها جزًء

اآلن فقط أدركت أن ال حياة يل بدون هذا املخلوق البديع النائم 
نهشها الرغبة يف أن تربت على كل  ت الىتغري بعيد عن أصابع يدي
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 تلهج بالدعاء لرب رحيم أن حيفظها يل من خالياىكل ،  فيهاشيئ
  . يبقيين على قيد احلياةباكل شر ويبقيها يل سب

هاأحب،   
قًاوال أطيق هلا فرا، هاأحب،   

بل ليس يف أي ، داليس  غ، ليس اليوم، وغري مستعد خلسارا
رأسه يطأطئ  أن ناطر اإلنسان أحيااآلن أدركت كيف يض، وقت كان

 حاكتب لنا أن حنمل سالأنه رمبا مل ي، وينحين من أجل أن يعيش
، با وجنوبا وغرلًا ومشاقًا احملتلة من بالدنا شرىضاونذهب لنحرر األر

حنرر أنفسنا مما ، بل لرمبا يكفينا أن نتحرر حنن، ويف كل بقاع األرض
فهو يريد البنه ،  كليةًئًامل يكن أيب خمط، يعوقنا عن تنفيذ ما نصبو إليه

لآلخر أن يتخرج ولألخرى أن حتصل على دروسها و باأن يكون طبي
وحقيقة ال ،  أن يكربوا ويتزوجوا وينجحواعااخلصوصية وهلم مجي

، املنتجات األمريكية أم الحياته  ىف يهمه عندها إن كان قد قاطع
 احتلت أمريكا مه إنال يه، وقدر استطاعته، سيفعل إذا استطاع

ال ، احتلت إسرائيل فلسطني وأجزاء من سوريا ولبنانإن العراق أو 
، يهمه أن احتلت روسيا الشيشان ومزق الصرب البوسنة واهلرسك

هو ال حيفل للدميقراطية والعوملة والنظام ، ال يهمه األوضاع يف بالدنا
كل يا املعلومات واخلصخصة واجلات وچالعاملي اجلديد وتكنولو

هتها وجعلت ألسنتنا معقودة ها وشوتواأللفاظ اليت اقتحمت لغتنا فلَ
ويف أثناء ، بنجاح من نوع ما، وهو ينفذه، لقد حدد هدفه، ةمعوج

ذلك هو ال يسرق وال يكذب وال يرتشي وال يؤجل عمله وال يهمل 
هو يعلم أنه بإمكانه أن ، فيه ويتمىن من اآلخرين لو حيذون حذوه

فهو حياول حتقيقه ، وإن مل يستطع حتقيق األفضل لذاته ،يكون أفضل
   ،حنن حلمه، أوالده، من خاللنا
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  ،وهذا املخلوق النائم أمامي هو حلمي
  ، وسأعمل على أن أحققه

   ،سأواجه الزوابع واألعاصري
ما خطأً وسيعتقدون أين أحاول أن أصلح ، سيظن العامل أين جننت

وهكذا سيقولون ، ميعهكذا سيظن اجل، ال بد وأين ارتكبته
   ،ويتصرفون

   ،وهم بالفعل حمقون
   ،ال بد أن أصلح خطأي

عدها خطأكل يوم يف ب ،  
   ،ن إىل صدرى خطأاآلأال أمتكن من ضمها 

نكف منها تس الفج الذي يدعي مسؤليته عنها ويهذا املخلوق
   ،خطأ

 يضها بروحالسرير فأجاورها وأمراآلن إىل ن أقفز أ ينا ميكنألّ
   ، خطأ ونور عيوينينفاس صدرأ و وشغاف قليبيوجوارح

  ، كل هذا خطأ
   ، أن أصلحهيوعل

اون دوأيها الظانفينام ،   
  !!!ملقد صدقت
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   ،للحرب ضد العراقوالعشرين يف اليوم احلادي (( 
أحكمت القوات األمريكية قبضتها على معظم أحناء العاصمة 

 املدينة من عدة العراقية بغداد أمس بعد أن توغلت دباباا داخل
بينما خلت ، وانتشرت يف املناطق والتقاطعات وامليادين املهمة، حماور

املدينة من أي رموز أو مظاهر للحكومة العراقية اليت اختفى 
  ))،عرف مصري الرئيس أو أوالده أو أركان حكمهومل ي، لوهائومس

جنح املواطنون العراقيون بعد جهود استمرت حوايل ساعتني يف ((
قاط أكرب متاثيل الرئيس صدام حسني يف بغداد الذي كان يف ساحة إس

  ))الفردوس بوسط العاصمة
***  

   ،القصة بسيطة للغاية
قابله شاب بلطجي مدمن معروف ،  مائًا ذهب ليشتري شي)سيد(

 جبواره ضربه )سيد(عندما مر ، )بكري(مسه اباملنطقة منذ فترة طويلة 
،  وسأله ملاذا فعل ذلكبا غاض له)سيد(التفت ،  على قفاه)بكري(
، اً ليس عبيطه عن نفسه بأن)سيد(دافع ،  ألنه عبيط)بكري(جابه أف

فاستشاط ، وكل الناس يعلمون ذلك،  هو العبيط)بكري(بل أن 
الذي رغم قصوره ، )سيد(فافتعل مشاجرة مع ، با غض)بكري(

ى  أن يتغلب علدا جلًاالذهين كان ذا قدرات جسدية هائلة فكان سه
الذي مل يدع تلك اهلزمية النكراء تفوت ،  املدمن السكران)بكري(

   ،فاستل مطواة من طيات مالبسه، دون عقاب رادع
   ......و
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   ،فقط هكذا
وسيظل شبح ما حدث ، )فريوز( وأنا كدت أفقد )سيد(مات 

 يف اً اليت جلبوها هلا باملرتل مضرج)سيد(جثة ، يتييطاردها طاملا ح
  ، مرةوعشرين الث  ثنامطعو، دمائه

والذي ، يا املعاق ذهن)سيد( أخذ يطعن )بكري(، هل تصدقون
وعشرين  اثالث، يصاحبه اجلميع ويهدونه احللوى والنقود والفاكهة

فاتبعها ،  وبدأت قواه ختوررافبدأ الدم يرتف غزي، واحدة، طعنة
د  ق)سيد(ال بد أن ، فالسادسة، فاخلامسة، فالرابعة ،فالثالثة، باألخرى

، يطعن، يطعن،  مرة أخرى بعدهاةإال أنه استمر سبع عشر، مات اآلن
   ، اآلن هارب)بكري( ،يطعن

 من سبع وثالثني جرمية قبلها ما بني جنح باكما كان هار
جبرائمه السبع ، حا رائياوكان ميشي بني الناس غاد، وجنايات

   ،كل الناس، اليت يعرفها اجلميع، ثالثنيالو
وبعد فترة قصرية ، وسيعرفه الناس، مكان جديد إىلسيذهب اآلن 

، ولكنهم سيجلسون معه على املقهى، اجلديدسيعرفون عدد جرائمه 
 له ولبلطجته وسريضخون، مون عليه إذا ما قابلوه يف الطريقويسلّ

   ،مث يهرب، مث سريتكب جرمية جديدة، مابتزازه إذا ما اعترضهم يواو
  ! لدينا؟)ابكري(هل تعلمون على وجه الدقة كم 

  !!تل؟ـــُ ق)داسي(وكم 
***  
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  .اليومللعيادة مل حيضر أحد 
***  

 بروكس أن عصر ينسنتڤعلن املتحدث الرمسي العسكري أ((
 صدام حسني انتهى وأن احلكومة العراقية مل تعد ي العراقالرئيس

  ))تسيطر على العاصمة بغداد
***  

   ،فلم أرد، )مىن(طلبتين   
  .فلم ترد، )فريوز(وطلبت 

***  
   ،لًاوأنا راقد على سريري لي

، متثال صدام الضخم الرهيب، مل أستطع أن أنزع املنظر من خميليت
،  باحلبال القويةباوهو يسقط جمذو، أكرب متثال رأيته لزعيم من قبل

   ،يضربون ا التمثال يتراقصون حوله وخيلعون أحذيتهم والعراقيون
هما احلقيقةأي،   

 بل ضاه هذا صحيح ولكنهم كانوا حيبونه أيلقد كانوا خيافون من
بل كانت ، مل تكن تلك متاثيله، سونه ويضعونه يف مصاف اآلهلةويقد

   ،دونوكانوا هلا يتعب، أصنامه
 !؟وينفذون تعليمام حبذافريها،أم هم خائفون اآلن من األمريكان

ه أجل إن، لًاالوجه مىت رأيته قبوهذا ، الوجوه كلها ليست عراقية
والذي قالوا ،  جندي أمريكي يقتللأو، به ذلك اجلندي األمريكييش
   ،عقل أن يكون هوأي، را مهاجماكان يتيإنه  عنه
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هما احلقيقةأي،   
   ،باأم الكره احلايل ح، أكان احلب السابق كرها

   ، وهموالكرهواحلب ، أم هو اخلوف يف كل األحوال
  ، اخلوف هو احلقيقة إذن

 ما شيئ خائفون من مادو، حنن املواطنون، شريةهو أمسى معاين الب
وندعي حب زوجاتنا ،  من املديرفًاحنن نعمل خو، كناوهو ما حير

 من فًاوندعي حب ذوي السلطة خو، عليناتنكيدهن  من فًاخو
 ىهذا إذن ما يسيطر عل،  من املوتفًاسلطام وندعي احلياة خو

ال حنب وال نسمح ف،  من احلبفًاحنن ال حنب خو، اخلوف، بالدنا
وألنه قد ، نعرف ماذا سيحدث فيهألننا ال، حنن خناف من الغد، باحلب

  . خميف للغايةشيئوهو، ه احلياةحيمل لنا اختالفا ما يف أحد أوج
 بعد راتذكرت موقفي مع القطة على سلم مرتلنا حني عدت متأخ

  . أول مرة)مىن(والدة ) ناهد(زيارة مدام 
   ،فال أكاد أحيا، ويف كل مرةيكاد يقتلين خ، حىت أنا

   ،حنن منوت كل يوم
   ،ألننا خناف من احلياة

  ،  فيهاشيئومن كل 
  ، إن مل يكن اليوم، اخلوف سيقتلنا

  ، دافغ
  ،  لناظره قريبداوغ
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   ،سيأيت اخلوف على أي شكل
  ، إسباين، بريطاين، إسرائيلي، أمريكي

، ة االستعدادوحنن على أهب، سنخربه أننا كنا ننتظره، وحني يأيت
 هونستسلم عند املواجه، سنفتح أذرعنا على مصراعيها، الستقباله

   ،األوىل
   ،ألنه مشع ومسمم، حنن خناف مما نأكل

  ، ألنه ملوث ومؤذ، خناف مما نشرب
  ، ألا محقاء، ومن تصرفاتنا، ألنه خطأ، مما نفعل

   ،ألا ليست آمنة، من الشوارع
   ، الشرألم يريدون بنا، من اآلخرين

   ،ألا ختدعنا، من أنفسنا
   ،من احلاكم والغازي واحملتل والوايل

   ،من املدير والرئيس والزعيم والكبري والعظيم
   ،من الفقر واملرض واجلوع والرغبة والضعف والوهن

   ،أمس واليوم والغد، من املاضي واحلاضر واملستقبل
ض فلن نتحرك وستنغرز أقدامنا يف األر، سننتظر املوت أينما كنا

   ،واملوت آت قريب، أو نتزحزح
  .رحيم، وهو بنا عليم
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  ، قال دونالد رامسفيلد(( 
مثل العثور ، إنه مازال هناك العديد من املهام اليت مل يتم استكماهلا

على صدام وأبنائه وكبار القادة العراقيني وتأمني عودة األسرى 
  ))األمريكيني والعثور على أسلحة الدمار الشامل 

***  
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، دية جبنني يف انفجار نفذته مجاعة يهويا فلسطين29إصابة ومقتل ((
  ))طة الطريق خالل أيام يرفيشر يبلغ عرفات تنفيذ خ

***  
  ، فًا طفينا حتس)أجمد(حتسنت حالة أم 

 كما أنه، هو ليس باخلرب السعيد الذي نستحق االحتفال من أجله
،  من ردود األفعالابدأت تستعيد بعض،  بالطبعئًا سيئًا ليس شيضايأ

نفكر يف فطامها من على جهاز قد ولكننا ، زالت حتت تأثري الغيبوبةما
التنفس الصناعي وهو لفظ طيب املقصود به أال يعتمد املريض على 

   ،وبدأنا بالفعل يف تنفيذ ذلك، هاز التنفس الصناعيج
   ،أرجو من اهللا أن ننجح

  .فسيكون ذلك أول عالمة جيدة يف حالتها السيئة
   ،بعد صالة اجلمعة

طلب مقابليت للتحدث ، للمرة اليت ال أعرفها كم، )ماهر(طلبين 
 ألطمئن لًا أو)فريوز(كان على أن أمر على ، فوافقته، يف موضوع هام

  .وبعدها فليحدث ما حيدث يف هذه الدنيا، ليهاع
   ،رتهلاملحني وصلت 

 من التجنيد وجاء ليقف جبوار ناأخذ إذ، )ممدوح(وجدت أخاها 
زالت ما )فريوز(واعتذر يل بأن ، رحب يب يف حرارة، اأختيه يف حمنتهم
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ر يل عن قلقه ألا مل تأكل ومل عب، أخربته أن ذلك أفضل هلا، نائمة
، املهم اآلن أن ترتاح، أخربته أن هذا ال يهم،  األمستشرب منذ

 )أحالم( دامجيلة ج،  وابتسمت)أحالم(نظرت يل ، وتريح أعصاا
استأذنت ، اأحلى كثري) فريوز(لكن يف احلقيقة ، ندما تبتسمع
وأخربين ، بافرد ذراعيه مرح،  يف أن أطل عليها ولو للحظة)حاممدو(

  .أن أتفضل
   ،ت البابيف حذر شديد فتح

 يا معدنلًا قد اشترى قف)ممدوح(وكان ، كانت الغرفة مظلمة
يف هدوء نقلت نظري حنو ، ووضعه على باب البلكونة ليمنع فتحه

 يف هدوء ا الرائع راقديحيث اجلسد املرمر، ئن بالغرفةالسرير الكا
تتنفس يف ليونة ، عصيبةوقات أم ببعض حلظات من الراحة بعد ينع

   ،ناثر حول وجهها املالئكي يف غجرية مثريةشعرها مت، ويسر
  ،ى وهي نائمة حتقًارائعة ح

ن أكون قد فاخنلع قليب خشية أ،  وهي نائمةلًامتلملت قلي
 عن لًافانزاحت املالءة قلي، ومتطت،  األخرىبت للجههتقلّ، أزعجتها

بياضها كان مبثابة النور يف جو ،  من فخذيهااساقيها وكشفت جزًء
 الفتنة واإلثارة اليت م يف حلقي من كَفًاأحسست جفا، لمالغرفة املظ

   .أمامي
 تضع يدها على )أحالم(ـارتج جسدي كله عندما فوجئت ب

  :نظرت يل يف حنان وسألتين ، كتفي
  !مش كده؟، كويسة -
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  : فأجبتها دا شارما أزال كنت 
   ،حلوة أوي -

  :اغتصبت ضحكة ساخرة 
  هي إيه دي اللي حلوة؟! حلوة ؟ -
  :املنومني أجبتها ك
   ،أوي، ها أويحببا -

  :ربتت على كتفي يف حنان وطمأنتين 
   .وما بتتكلمش غري عنك، وهية كمان بتحبك أوي -

   ،كان االنفعال قد استبد يب
   ،لًا زادتين انفعا)أحالم(وكلمات 

 من البكاء ينوأحسست أن، تقلصت معديت وارتعش جسدي
   ،قريب

   ،اختلست نظرة حنونة أخرية
  .،يف االنصرافواستأذنت 

***  
   ، مل أعرفه، )راماه(عندما قابلت 

أضاف ، شعريات بيضاء ختللت فروة رأسه، رلون بشرته تغي
يضمخ نفسه بعطر ،  تشبه ذقون وشوارب الشيعةبا وشارناملالحمه ذق

   ،عا الميا حريرصامستفز الرائحة ويرتدي ساعة ذهبية وقمي
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أخذ يربت على ، لفراغ ما بني ذراعياندفع فور رؤييت ليحتل ا
وكم هو شاكر لرعاييت ألمه ، ظهري يف قوة وهو خيربين كم افتقدين

، ...وأنين، ...وأنين،  يستفيد من نصائحي لهماوأنه دائ، أثناء غيابه
  ، ...وأنين

   ،مث جاءت اللحظة احلامسة
   ، ال نتقابل دون سبب)ماهر(أنا و

يوصيين بعض ،  ماشيئيف يأخذ رأيي ، ئًاجيب أن يطلب شي
   ،األشياء

  ،  يفكر يف اهلجرة)ماهر(
لًاا فعبل وبدأ يف إجراءا،   

  !بين البالد العربية فيها هجرة ؟اهو ي، !هجرة ؟ -
   ،أنا مهاجر نيوزيلندا -
  )ئًاكان اخلرب مفاج(!!       نيوزيلندا؟ -

  :أردفت
  !تعرف إيه يف نيوزيلندا؟ -

  :رارد ساخ
  !يف مصر؟ انتتعرف إيه  -
   ،تربيت فيهااتمع اللي ، ناسي، أهلي -
سبقها ها، وما ليش إال أمي،  هللاخوايت متجوزين واحلمدإ -
جتوز أوواستقر ، وبعدين أبعت هلا تيجي تعيش معايا ،ب أموريوأوض
  .هناك
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  !وامشعىن نيوزيلندا يعين؟ -
  مث امشعىن أي حتة تانية؟، هيه اللي عايزة دلوقت -

 إىل أخيت واملهاجرة مع والدها )مجيلة( زميلة )اءشيم(تذكرت 
  . نيوزيلنداإىلاملهاجر ) ماهر(واآلن ، كندا

  :سألته يف فضول
   واملوضوع ده سهل؟-
، هوه فيه حاجة سهلة اليومني دول، بس ممكن، مش سهل أوي -

  !هو إيه رأيك؟، ربنا يسهل
  ما أنت خالص قررت وابتديت تنفذ؟، رأيي يف إيه ؟ -
   صح وال غلط؟يعين -
  ، احلقيقة مش عارف -
   ، ما بقتش أعرف أعيش يف البلد)رمزي(أنا خالص يا  -

ولكن هل يعين ذلك أن نقوم جرة ،  هكذاعاكدت أخربه أننا مجي
على خاوية علها خواء فيترك اجلميع بيوم وأراضيهم وجن، مجاعية

   : ارتعد جسدي رد الفكرة!!عروشها؟
 ك أناكرنت فإ، يزانااه اللي ما بقتش عهي البلد )رمزي(يا  -

، بالعكس أنا سايبها علشان باحبها، حبهاشا ما ب علشانسايب مصر
   ،ل أحبهاـّبطان لو فضلت فيها هاعلش

وأردف)ماهر(ضحك ،  ومل أردسكت :  
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  عارف مصر دي عاملة زي إيه؟ -
  !يه؟إزى  -
ا طول م، بس نكدية، ملكة مجال، زي واحدة حلوة أوي أوي -
لكن لو ، اهلا ومشتاق هلافاكر مجانت طول ما ، بعيد عنهاانت 

أنا ، متوت علشان تطلقهاوتبقى ها، هاتنكد عليك، حيباا يا صجتوزا
 بأبعد علشان !فامهين؟، ب أفضل مقرا ألجل ما دامي)رمزي(بأبعد يا 

  !!!أفضل مقرب
*** 

   ،بللمرة األوىل يزورين يف عياديت مندوب من مصلحة الضرائ
تبدو ، بالطبع حاول بأسلوب مستفز أن خيرجين عن شعوري

حماوالته كلها ساذجة من أجل أن حيصل على مبلغ ما على سبيل 
 ياسألين أسئلة تبدو كلّها من قبيل أن العيادة يزورها يوم، الرشوة

 ما قدره كذا يف ثالثني يوفًا وكل مريض يدفع كشضاعشرون مري
يقارب بالفعل ما أجنيه إنه إذ ،  للغايةكًافيصبح املبلغ مضح، بالشهر

ورغم أا املرة األوىل اليت ، أو رمبا سنة!! من العيادة يف ستة شهور
أقابل فيها مندوب الضرائب إال أنين كنت أتوقع هذا النوع من 

اليت ال يفيد معها الرد بأنه مل جيد سوى مريض واحد عند ، األسئلة
إال أن  ،كل هذا مقبول ومتوقع!!  يف استشارةماوكان قاد، جميئه

عن سبب ااملنطقة اليت طرقها يف أسئلته بعد ذلك جعلتين أتساءل كثري 
  ، زيارته
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هل ، هل أفتح العيادة بعد إغالقها مساًء، حاهل أفتح العيادة صبا
أقوم بعمليات إجهاض أو إعادة بناء غشاء البكارة أو أشياء من هذا 

   ،القبيل

و نوع األذى الذي تسببت فيه للجريان حىت ما ه، قًاال أعرف ح
   ،حياربوين ذه الطريقة

   ، مل أفطن إىل معناهدايبدو أن تكسري اللوحة املضيئة كان دي

   ،هي معركة جديدة انساق إليها دون رغبة مني ها

العيادة ، وجيب أن أصرب عليها، هذه أيام ال عقل هلا وال منطق فيها
وهذه منطقة شعبية ومن ،  بعدقًا يعرفوين حوالناس مل، زالت جديدةما

ال أنكر أن بعض األيام كانت ، با وإجياباالسهل أن يتأثر الناس سل
   ،ولسوف تعود، جيدة

ولو لوقت ، ولكن يبدو أنه علي أن أكف عن حتدي إرادة اجلميع
أم ، قًاوهل لديهم إرادة ح، فقط لو أدرك ما هي إرادة اجلميع، قليل

  ! يفتقد للعقل واملنطق؟أن األمر كله

  ، وعند اختاذي هلذا القرار، عند هذه اللحظة

م للرجل أقل درجات الرشوةقررت أن أقد،   

   ،راوأكثرها انتشا

   ،عينات أدوية لڤيتامينات ومقويات وأشياء أخرى
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إذا ، ولكن يبدو أن مثة تغيري جيب أن حيدث، مل يعجبين ما فعلت
   ،لتراجعما قررت االستمرار هنا وعدم ا

 يف )ماهر(ال أعرف ملاذا ذكرتين كلمة االستمرار هنا برغبة 
أظن أن مغادريت هلذه العيادة هو نوع من ، )نيوزيلندا(اهلجرة لـ

سأحبهم ، ورمبا ال أريده، وأنا مل أختذ هذا القرار بعد، أنواع اهلجرة
، داإىل أن يعرفوين جي، وأبقى بينهم على كُره منهم،  عنهممارغ
   ،إذا جاءين، ويدفعون عين األذى، ويدافعون عين، دها سيحبونينوعن

   ،وجرياين، هم أهلي
  !!ال يفهمون، ولكنهم فقط

***  
   ، ثانية)مىن(طلبتين 

ضغطت اجلرس الذي ،  الباب)مساح(طرقت ، وقبل أن أرد عليها
فأومأت برأسي ، أخربتين أن هناك حالة جديدة، يسمح هلا بالدخول

  .ليفونبعد الت، أنْ نعم
   ،بدأت الكالم حىت فوجئت بأننا نعتذر كلّ منا لآلخرإن وما 

  ، هي تعتذر عن اندفاعها وورها وإغراقها يف االنفعال
،  أو مسمىراوأنا اعتذرت عن ذنب مل أستطع أن أضع له إطا

   .فاكتفيت بسكب اعتذارايت يف إسهاب
وا ليس ألن ص، لًاأحسست برغبة شديدة يف أن أحتدث معها فع

ليس ألمسع منها كالمها املعسول املغلّف باإلطراء الذي ، به غنج
وليس ألين أغرق يف خيااليت عن جداول ،  بنفسيراجيعلين أتيه فخ
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أو شالالت من ضوء الشمس هلا ، مياه جارية ماؤها أخضر صاف
بل !!! لون الذهب تنسكب على أكتاف جبل قمته شاهقة البياض

  .مع عقليتها وشخصيتهاألين أرغب يف أن أحتدث 
  :سألتين 

- ينهبوا متحف بغداد وخير مبوا شفت األمريكان ومهّه ع
ده فيها إشيا من أيام اآلشوريني والبابليني وإشيا  ، اآلثارات اللّي فيه

   .كتري نادرة
وعندي شوية ، أصل أنا الدنيا عندي مشغولة شويتني، داال أب -

   .مشاكل
- رمزي(مشكلتك يف نافوخك يا  ، عندك مشاكلاإنت دامي( ،

  !مو هيك؟، )رمزي(بتسمحلي أقولَّك 
   .إحنا صحاب، قويل براحتك، يا أخيت، هيك -

  :مث أردفت
  !مشكلة إيه بقى اللي ف خمّي؟ -
   ،وع الفاضي، عم يشتغل زيادة -
  !إزاي يعين؟!! ع الفاضي ؟ -
س عم بتعس،  إيش تريد من حياتك)رمزي(ني عرفالك يا ما  -

عملت حالك قاضي ع الدنيا وما ، وتدور على أجوبة لكل األسئلة
   .فيها وعم بتفلسف كل اإلشيا  وفاكر حالك لوحدك ا الدنيا كالّا
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  !!!لقد صعقتين هذه الفتاة
  ، تذكرت محاقة من ربط بني الغباء والشقراوات

 أن تعرفين بكل هذا العمق وحنن مل نتقابل )مىن(كيف استطاعت 
  !!!ومثلها مكاملات، سوى عدد مرات حتصى على يد واحدة

  ، أنا عشت مع نفسي ثالثني سنة وأكثر ومل أفهمين ذا الوضوح
إذا جاز للصوت أن يشحب فأظنين أن صويت أصابه الشحوب 

  :وأنا أكاد أمهس 
   ....)مىن( -
  !حلو كده؟، )مىن(أيوه يا صديق  -

  : كلما فاجأين غنجهاامازدردت لعايب بصعوبة كما أفعل دو
- إزاي بقييت كده؟إنت !  
أنا بدي أعيش يا !إيش معنات السؤال؟! مو فامهة عليك؟ -

أوقات حبس إني وأهلي ووطين وإخوايت وكالّتنا مكتوب لنا ، )رمزي(
   .شهادات الوفاة قبل ما نتولد

  :مث أردفت 
 ،عارف إيش معنات إنك يبقى حمكوم عليك إنك ميت ميت -

كل مرة عم يرن التليفون عندنا ، !بتعرف؟، ما بتفرق، م والّ غدااليو
  .دقيقة والّ أكتر قبل ما حدا يرد عليهشي بننطر فيه ، بالبيت
  ؟امشعىن  -
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إيش يفرق أيب ، قتلوه، علشان بنحسب هايقولولنا أبوكوا مات -
 ، وال شيّ ! عن كل اللي عم بيموتوا كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة؟

  .س ما إچا  الدور لسهب

أنا الذي كنت أنعي ، لكأن طعنة خنجر مزقت منتصف صدري
وجاريت !  وضغطاً ؟راحظي لسابق قلقي على والدي ألن لديه سك

،  األسوأمابل تنتظر دو، هاهنا على اجلانب اآلخر من التليفون تتوقع
  !بل هو العيش بواقعية؟، ليس من قبيل التشاؤم

  !العيش بواقعية؟، قدهأيكون هذا هو ما أفت

وانتظارنا ، أتوقعنا لألسوأ واألفظع هو الواقعية! وما هي الواقعية؟
العيش ، وعند بعض اآلخرين، للجيد واألحسن هو العيش يف األحالم

  ؟يف األوهام 

  ؟أال يعقل أن يكون هناك اختيارات للعيش بواقعية

  ، فتكون هناك واقعية متفائلة وأخرى متشائمة

  ،  نراه أو ال نراهدا واحها وجأم أن لألمر

  ،  قدرتنا على االختيار– فقط –هنا تكمن 

فكرت لوهلة فيما حنياه من أحداث وأشخاص وأفعال وأفكار 
   ،ففزعت بالنتيجة اليت وصلت إليها، وأخالق وقيم

  ! وين بتروح؟؟إيش   بيك، هيييه -
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ما ال  شيئفتلعثمت وغمغمت ب،  ثانيةً من تأماليت)مىن(انتشلتين 
نفضت ، فاجأتين بضحكة صافية جملجلة من الطرف اآلخر، أعرفه

 ال تدركه إال حني جتربة هو شيئهو ، رأسي ألتيقن مما تسمعه أذناي
، ناوال أنكر أا ختيفين أحيا، )مىن(أن تتعامل مع هذا الكائن املدعو 

وكل إنسان  ،فأنت ال تعلم ما هو كُنه ما ستقوم به يف اللحظة التالية
  !!!فًايكون خمي، ال تعلم ما سيقوم به يف اللحظة التالية

  :حاولت أن أعيد دفة احلوار 
  ؟إيه بقى يا سيت حكاية متحف بغداد  -
، كلّام عم يبعتوها ظنيت الصور وصلتك ع اإلمييل تبعك -

   .لبعضهن
   .ما بفتحوش -
  !ليش؟ -
كل ما افتحه أالقيه مليان بالوي ومصايب وصور ، اتقرفت -

   .تقطّع القلب وتوجع البطن
وداعية للحق واخلري ، مو عامل حالك مصلح إجتماعي -

  !والسالم؟
   ،مل أرد

وتنشر هيك صور وأخبار قد ما ، يبقى الزم عليك تتحمل -
   .بده يواصل، بده ما ييأس، بده يتحمل، اللي بده يفهم، بتقدر
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   ،أحسست أن محاسها مبالغ فيه إىل حد ما
ما أزال وتسألين إن كنت ، املريض غادر العيادة، ة ثاني)مساح(

وموعد ، أرغب يف وجودها فلم يعد هناك مرضى والوقت تأخر
وأن تغلق الباب ، فسمحت هلا باملغادرة، العيادة انتهى منذ فترة

  .وباب العيادة كذلك، وراءها
  :عاودت ما انقطع من حديث 

اخيليكي ترضي هافتح اإلمييل لو كان ده اللي ه، حاضر يا سيت -
   .وخيليين باعمل دوري يف احلياة من وجهة نظرك، عني

فأحسست قليب ، ضحكت ضحكتها الجلة الصافية ثانية
  :يتراقص مع رنات ضحكتها 

   ،اعطيين اإلمييل تبعك وأنا هابعتهم لك ع طول -
   !هيه ليه الصور دي مهمة أوي كده بالنسبة لك؟ -
زمان ، عم نتسرق يوم ورا يومإحنا ، )رمزي(ألا مهمة يا  -

وبعدين بدأوا يسرقوا مننا األرض ، سرقوا مننا العلْم ونسبوه إِلْهم
   ،وداحلني عم يسرقوا مننا احلضارة والتراث، وبالدنا
- ده حىت ، مش بس بيننا وبينهم، ه دي احلكاية من زمانهي

، وتزمان كان الفرعون ملا مي، ده قانون غري مكتوب، عندنا إحنا
وسريته من فوق املعابد إمسه بييجي الفرعون اللي بعده ميسح 

أو إمسه واملسالت ويهدم كل اللي بناه من قصور أو أماكن عليها 
ونفس الناس اللي كانوا مع الفرعون ، تدل على إنه أجنز أي إجناز
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،  يعبدوه.،بيتحولوا للفرعون اجلديد، وكمان بيعبدوه، القدمي
للي سبقه ويشكوا الويل اللي كانوا شايفينه ويشتموا له الفرعون ا

   .واأليام السودا اللي كانوا عيشينها، معاه
أو انك تنسبها ، وسرقتها، هونيك فرق كبري من هدم السرية -
  .حلالك
كل يوم والتاين نسمع عن آثار ، برضه إحنا اتعودنا على كده -

، إمىت اتسرقت، نستردهااننا مسروقة وبنطالب حكومات العامل 
على األقل األمريكان بيسرقونا قدام ، ما حدش يعرف! وإزاي؟

  !!ناس حمترمة صحيح، عينينا
   ،ضحكت هذه املرة يف مرارة

  :وسألتين 
  !ليش حاساك يائس اليوم وما عندك أمل يف شي؟ -

  :ولكنين أجبتها ،  كنت كذلكينمل أظن أن
مش هيه كل احلكاية إين مقتنع إن ، مش يأس وال حاجة، داأب -

   .دي املشكلة
  !إيش هيه املشكلة؟ -
وأكرب بكتري من ، املشكلة جوانا، )مىن(املشكلة فينا إحنا يا  -

املشكلة مش يف احلاجات اللي ، علْم أو أرض أو حضارة بتتسرق
   .املشكلة يف احلاجات اللي بتضيع مننا من غري سرقة، بتتسرق مننا
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  !إيش معنات كالمك؟ -
   ؟حتة حجر! عبارة عن إيه؟! ثر ده؟إيه يعين األ -
 راكان صوا ثائ(!!!! إنت اللي عم تقول هيك؟!!!!!  حچر -
  !!!!هادا احلچر بتاعك ما له متن، )با غاضرامستنك

  :استأنفت بنفس اهلدوء 
علشان معمول ، ما لوش متن علشان قدمي، أيوه صحيح -
والتمن يف ، ناعلشان استحمل الزمن ده كله حلد ما وصل ل، كويس

معناه أن متنه غايل أوي ، وملا تقويل إن ما لوش متن، النهاية قيمة مادية
   ،بس احلقيقة مش هيه دي القيمة احلقيقية، وما حدش يقدر عليه
  :استأنفت ، وملا مل أجد،  ألي رد فعلراسكت حلظة منتظ

هو رمز إليه؟ رمز إليه ، القيمة احلقيقية لألثر هوه الرمز بتاعه -
، قيمته يف الراجل اللي عمله، من املعاين واألفكار والعلوم واملعرفة

مش هوه اللي ليه ، األثر رمز لقيمة، واحلدوتة اللي بتتحكي وراه
، للخري، للجمال، للمعرفة، للتفوق، للعدل، األثر رمز للحق، قيمة

وهيه دي ،  يف حياتنالًالكل حاجة ليها قيمة فع، للضمري، للفكر
وعلشان ،  من غري ما حد يسرقها)مىن(ي ضاعت مننا يا احلاجات الل

مش املفروض هيه اللي ، كده شوية الرموز دي اللي بتنسرق مننا
   ،نبكي عليها

  :قبل أن أختم كالمي ، قًا عميساأخذت نف
، )مىن(مش اللي بينسرق يا ، املفروض نبكي على اللي ضاع -

  !وإزاى؟، مىتإومش عارفني ضاع ، على اللي ضاع
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فقد انشغل كل ، خرآلمل يكن هناك ما ميكن أن يقوله أي منا ل 
  .منا فيما قاله ومسعه من الطرف الثاين

  ، مر وقت ما
 أن تكسر هذا )مىن(قبل أن تقرر ، صامت هادئ هدوء الليل

وبلهجة مصرية ال ، احلاجز املهيب وتلقي قنبلة من قنابلها املعتادة
  :تشوا شائبة 

  !بس باحبك ، غصب عين، )رمزي(أنا باحبك أوي يا  -
أنا هاهناك غارق يف التاريخ والتراث واحلضارة والفراعنة 

وهنا تصرعين الشقراء املبهرة باعترافها الصريح الذي ، واآلشوريني
  !!!سألتها عنه يف مكاملتنا السابقة

  ،  عندما تسمعهاقًاغريب هو وقع الكلمات اليت تعرفها مسب
ولكن ، ا جيعلين أدرك هذه احلقيقةمل يكن ينقصين من الذكاء م

شلل مؤقت مشلين وعجز لساين ، املدهش هو تأثريها علي لدي مساعها
تسارعت نبضات قليب وفقدت أنفاسي نسق انتظامها ، عن النطق

  :ناهيك عن التقلصات الرهيبة اليت مشلت معديت وأمعائي
   ،على فكرة، )مىن( -

  :وإال لن تعود ، هذه هي اللحظة املناسبة
وكل مرة باحس بيكي فيها ، أنا باحب واحدة تانية، )مىن( -
وما ، إنت غالية عليا أوي، عايزة تعبري يل عن حبك باتقطّعوانت 
  .باحب واحدة تانيةانا بس ، عن وجودك يف حيايتاقدر استغين بقتش 
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  ، تبكي وتنشج، كانت اآلن تبكي
  !!!يايل من شخص تعس

  !!!كاء املالئكةاجلرأة على إبلديه تعس هو كل من 
فيحول اآلخريني تعس هو كل من تسوقه أقداره يف طريق سعادة 

   ،بينهم وبينها
أقسى درجات الندم هي ما شعر ا حينما جاءه صوا الباكي 

  :املخنوق املبحوح عدمي احليلة 
ما بعرف شو ، بس هو امللعون قليب، واهللا باعرف، باعرف -

  ، أسوي له
  :التقاط بعض من أنفاسها الالهثة بعد أن حاولت ، تستأنف

أول ما يوصلين صوتك ، أول مرة باحس فيها هيك اإلحساس -
باشم رحية ، باحس أن الدنيا كالّا ما بتساعين، والّ عيوين تنطرك

كأين باسبح ، وأحس خيوط الشمس عم بتدغدغ يل چسمي ،الزهور
 غدار وال مانه، بيحميين وخياف علي، بس حنين علي، ف حبر كبري

  ، موچه عايل
  .مل أرد

بس ما ، ها اإلحساسامسي يف األول ما كنت عارفة إيش  -
عم نضيع ف ، وإحنا طول الوقت، احلياة قصرية، ضلّيت كتري

  ، الوقت
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هل كانت ، )فريوز( قبل أن أحب )مىن(تساءلت لو أين قابلت 
أم أنين كنت سأخترع حجة ! حجة فارق السن عندها ستنجح؟

  ،  عندئذأخرى
   ،اآلن أحس باألمل
  .أمل من أجنز مهمة كانت ثقيلة عليه، ولكنه أمل مريح

لكن ممكن أكون ، أنا مش الشخص املناسب، )مىن(صدقيين يا  -
مش بس شكلك من ، وحلوة أوي، أنت مجيلة أوي، الصديق املناسب

وأنا ندمان على ، )مىن(إنت انسانة مجيلة يا ، ال وكمان من جوه، بره
بس صدقيين يف كل األحوال ما ، لك فيهانا باتسبب ألمل اللي كل ا

وجايز كمان األمل كان يكون ، داماكانش هاينفع أب، كانش هاينفع
  .ال ميكن حاجة تفرق بينهمأصحاب ، خلينا كده أحسن، أكتر

أو ، إال أنين ميزت، كانت الفتاة قد فقدت قدرا على الكالم
  :هكذا أحسست أا غمغمت 

  .ما بدككيف  -
  ، ران علينا الصمت ثانية

  ، كنت أنتظر أي مبادرة منها أستطيع ا أن أي املكاملة
  ، لًا الوقت صار ثقي

  ، واالنتظار خانق حمبط
أخذت أنا ، خرآل أي بادرة لرد فعل من الطرف اتأتوملّا مل 

  :املبادرة
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قويل !! اتكلمي! حتيب أقفل السكة؟! ؟)مىن(إنت كويسة يا  -
  .واهللا العظيم أسف، أنا أسف، طمنيين عليكي ،حاجة

اأخري ،ا جاأخريا، دلًاكان أفضل قلي، جاءين صو :  
   .ربنا خيليك ليها وتسعدها، أنا اللي چيت متأخرة -

اأخري ،ا جاأخرياغتصبت ، استعدت قدريت على التنفس، د
   ،ضحكة مقتضبة

   .أنا ما ليش غىن عنك، وخيليكي ليا أنت كمان -
  .،ربنا خيليك،  يل منك)كومبيليمو( -

  ، هذه كانت أقل اخلسائر، مل أشأ أن أناوش أكثر
تلك اليت ظننتها لن ، قبل أن ننهي املكاملةاثنتني قلنا مجلة أو 

أمام  –فقد بدوت ، ابتسمت يف سعادة، تنفست الصعداء، تنتهي
أجنزت جزءاً من أصعب ،  اآلنما أكثر احترا– نفسي على األقل

  ، مة يف حيايتمه
  !أن أقرر ماذا أفعل حبيايت؟

***  
الدول العربية تطالب كويف أنان بقيام األمم املتحدة بدور ((

  ))حيوي لتوفري احلماية للشعب العراقي وممتلكاته وحتقيق االستقرار
املنظمات الدولية تنتقد فشل القوات األمريكية والربيطانية يف (( 

  ))منع عمليات السلب والنهب
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البنك ينهبون  اللصوص ،لفوضى تضرب كل املدن العراقيةا((
  ))املركزي يف البصرة

، أول مظاهرة شعبية يف بغداد تطالب حبكومة حتفظ األمن((
  ))واألهايل حياولون التصدي للصوص

***  
 من أجهزة التنفس الصناعي بنجاح )أجمد(ت عملية فطام أم متّ

  .عاأدهشنا مجي
سعياهذا اآلن يعترب خرب اخصو، ادا أن هذا الفطام جاء مصحوصب 

وأصبحت اآلن فيما يشبه نصف ، بتحسن ملحوظ يف درجة الوعي
ولكنها ،  تصدر عنها أصواتناوأحيا، أوقات تفتح عيوا، الغيبوبة

ما تبدي إال أا ،  ملا حيدث حوهلامازالت غري واعية أو مدركة متاما
  ، نابل وتنتبه أحيا، أملبني احلني واحلني عالمات تدل على أا تت

  ، مل أصدق ما حيدث
، هازالت حتدث حولنا وال نعريها انتبامايبدو أن بعض املعجزات 

وال توجد لدينا ، يئ حلدوث كل ما هو سبارمبا اإلنسان صار أكثر تأه
  .الطرق املناسبة للتعامل مع ما هو حسن

 وهي،  الكربى)أجمد(كنت اآلن أملح السعادة على وجه أخت 
، لًاجالسة جبوار أمها حتدثها وتطمئنها أا ستقوم وتصبح أفضل حا

  ، زالت ال تدرك ما تقوله هلامارغم أا تعلم أا 
  ، قليلة هي اللحظات اليت ندرك فيها السعادة
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  ،      ولكن مجيل أن ندركها
  ، أدركتها،       وهذه كانت واحدة

 صور لشريط كأا، ولكن جال اآلن خباطري، ال أدري ملاذا
  ، بعض حلظات سعاديت، سنيمائي

  ، واللحظات اجلميلة اليت كانت بينها وبيين، حبيبيت األوىل
  ، و ملساا الرقيقة وابتسامتها اخلالبة، )فريوز(مث 

ا الساحر وضحكتها الرنانة، )مىن( اوأخريبصو ،  
 هذه )أجمد(رأت أخت ، ابتسمت يف سعادة حقيقية، ابتسمت
وابتسمت املمرضة ، فابتسمت هي األخرى، ى وجهياالبتسامة عل
  )أجمد(كذا طبيب االمتياز الذي كان يقيس الضغط ألم ، اليت جتاورها

   ،هل لالبتسام قدرة على العدوى
  !كما هو للبكاء؟

***  
ذلك املوجود ، داخل سياريت وسط الزحام، من بني أنغام الكمان

دها مىت يذهب نتساءل عن، نيطوال ساعات اليوم األربع والعشر
هل يذهب الطالب إىل مدارسهم ومعاهدهم ، الناس إىل أعماهلم

إذا كان كل هؤالء الناس يف الشارع وداخل السيارات ، وجامعام
واألتوبيسات وامليكروباصات وكل وسائل املواصالت بل وعلى 

من يكون إذن على مكتبه باملصاحل ، نيأو واقفسائرين أرجلهم 
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 املصانع والشركات واهليئات واحملالت وكل من يكون يف؟ املختلفة
 رااألشكال والوجوه تكاد تكون نفسها سواء الثانية عشر ظه ؟شيئ

 كثرية ينتابين ذلك الشعور بأن الزمن متوقف ناأحيا، حاأو الرابعة صبا
 قد مت تثبيتهم يف حلظة ما يف أماكنهم اليت يتحركون عاوأن الناس مجي

، دامنها احلركة احملدودة جمديبدأون فس النقطة منها حبدود ليعودوا لن
اجلميع يلف ويدور يف حلقة مفرغة تنتهي عند بدايتها وتبدأ عند 

  .ايتها
على تليفوين،  الرسالة اليت كنت أنتظرها ألطمئناجاءتين أخري،   

  
   ،نفسي أرمتي بني أحضانك" 

   ،أبوس شفتك ولسانك
   ،وأضمك ضمة عاشق

  "ما يطيق نسيانك
 –كالعادة– فًاكنت متوق، وسعادة بالغة، ما وسالداأحسست بر

  : دافأرسلت هلا را، يف إشارة مرور
   ،ال تعلميين كيف أحبك"

   ، أحبكلًاألين فع
   ،كيف أجدك، ولكن علميين

  " أحتاجكماألين دو
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   ،)فريوز(مرت دقيقتان قبل أن تصلين رسالة أخرى من 
  ،ودي أجيك ملهوف" 

  ،فعابر حبور اخلو
  لكن
  كل

  شيئ
  ،ضدي
  ،حظي

  ،والدنيا
  "والظروف
منا حيتاج كلٌ ، ضا ما أعانيه أنا أيماوأدرك متا،  ما تعانيهماأدرك متا

هي خائفة من عدم ،  منا خائفلًاولكن ك، أكثر مما يتصورلآلخر 
 ال ضاولديها كل احلق فأنا أي، قدريت على مواجهة اتمع والظروف

وأنا خائف من عواقب ، صمود حىت النهايةأعرف إن كان بإمكاين ال
خائف أنا من يأسها وعدم احتماهلا وخضوعها يف أي ، خوفها هذا

مل يكن ، حلظة من اللحظات لضغوط دنياها وجمتمعها وظروفها
فأرسلت هلا ، باستطاعيت االتصال ا ألطمئنها أثناء قياديت للسيارة

   ،رسالة أخرى
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  معك " 
   ،نبضة بقليبآلخر 
  ،خطوة بدريبألخر 
  حرف،ألخر 

  نألصعب ظرف
  ،ألخر صوت

  "حلد املوت
ولكين أعلم أن مثة دمعة حارة تتكاثف وجتاهد ، أنا ال أراها اآلن

أن قلبها اآلن خيفق يف شدة ال أدركها ، لإلفالت من سلطان جفوا
أن أنفاسها اآلن تتسارع فأشتاق ، إال حينما يرتاح رأسي على صدرها

  .وجهي ورقبيتأكثر للفحها جلانب 
فأردت أن ألطف ، كان الوقت واملكان ال حيتمالن االنفعال أكثر

اجلو الذي أعرف أنه اآلن ثقيل حممل باألشواق واالحتياج والسخط 
فأرسلت هلا رسالة حب طريفة على سبيل ، على املسافات والفوارق

  ، وأعرف أي رد فعل ستحدثه عندما تصلها، التهدئة
  ، حبك بطحين عاحلشيش" 

  ، ومن غريك ما قدرش أعيش
  ، إحنا جوز جزم

  !"وفردة ما متشيش
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جاءتين ، خرآل دهشتها وابتسامتها على الطرف الًاابتسمت متخي
   ،الرنة اليت أفهمتين ما تريد أن تقوله بالضبط

  .سأكلمها عندما أصل للبيت
وبدأ التيار اجلارف من آالت التنبيه املتعجلة ، انفتحت اإلشارة

أعصام وأعمارهم وكل مقدرات ، إنه العيش على احلافة، املستفزة
رفعت ،  على وشك السقوط وااليارماوهم دو، حيام على احلافة

ولكن يبدو أن ، صوت مشغل األقراص املدجمة حىت ال أعود أمسعهم
أصوات الفوضى واإلزعاج لديها القدرة على االختراق والنفاذ إليك 

  !!ولو احتميت داخل بروج مشيدة
***  

عندما وجدت رقم تليفون ،  من املرتلاكنت قد اقتربت كثري
إال أنه ما ، فبيين وبني املرتل عدة دقائق، بالطبع مل أرد، املرتل يطلبين

أغلقت عليه ، انتهت الرنة حىت فوجئت بالرقم يطلبين ثانيةإن 
إال أن ،  على وشك أن أكون أمامهمين عرفت وأنينألعرفهم أن
ألفاجأ ، ثة أجهضت حماواليت لالنتظار فاضطررت أن أرداحملاولة الثال

  :ببكاء أمي املختلط بصراخها 
هوه إحنا كل ما نعوزك كده ! ما بتردش عليا ليه؟!  إنت فني؟ -

، )رمزي(خالتك تعبانه أوي يا ، )رمزي(إنت فني يا !!! شما نالقيك
   . وإنت مش راضي ترد عليا)رمزي(خالتك بتموت يا 

، أخربا أين على وشك أن أصبح حتت املرتلو، اعتذرت هلا
مل تكن الظروف ، عاأخربتين أا ستكون بانتظاري لنذهب هلا سري

   ،كلها دقيقة وأعرف منها، تسمح ألسأهلا تذهب هلا أين
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  ، كانت أمي باالنتظار، بالفعل

، قفزت إىل داخل السيارة حىت استأنفت لومي وتقريعيإن وما 
ين بكل املرات اليت حتاول أن تتصل يب وال رتوذكّ، وبنفس الكلمات

أم أنه ، وما هو قيمة احملمول الذي معي إذا كنت ال أرد عليه، أرد
فقط للرد على األصدقاء والصديقات وليس لألهل واألشياء 

،  كيال أرد عليهامابالطبع هذا هو الوقت املناسب متا، الضرورية اهلامة
فأدركت أننا ذاهبان !) ين؟تذهب هلا أ(ولكن كان جيب أن أتساءل 

إذا كانت متعبة هكذا ملاذا ال تذهب ، ال أعرف، ملرتهلا يف عابدين
ما فائدة أن نذهب هلا وحنن ليست لدينا القدرة على فعل ، ملستشفى

 فإن هذا كفيل بإجياد باأتظن أمي أن جمرد كون أبنها طبي،  هلاشيئ
فقط دعوت ، تأماليتمل أستطرد يف ، احللول السحرية الفورية السريعة
 ال أرى خاليت ينفكرت أن،  للغايةئًااهللا يف سري أال يكون األمر سي

 أنا ال أعرف أي ، هذه سوى مرة أو مرتني على األكثر كل سنة
أنا حىت ال ! أمراض تعاين أو أي أدوية تتناول وال ألي أطباء تذهب؟

  !!! أذكر بالتحديد أمساء أبنائها

 أعرف على وجه التحديد مىت بدأت مل، أحسست بتأنيب الضمري
أظن ، واضح أننا ذبنا يف املدينة ويف املدنية أكثر مما جيب، هذه املشكلة

تمع ظاهرة ترك األبناء اأنه لن ننتظر كثريقبل أن تتفشى يف ا 
إال أنين ،  مثل الغربمالذويهم والعيش مبفردهم عند سن معينة متا

لى إعالة أنفسهم مع استمرارهم فكرت مرة أخرى أن قدرة األبناء ع
إذا كنا ال نقدر ،  مستحيل يف بالدناشيئىف دراستهم وبناء مستقبلهم 
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أميكن أن نعيش مستقلني ، على أن نتزوج دون مساعدة أهالينا املادية
  ، !!عنهم قبل ذلك؟

  ، ال أظن
  ، ولكن هذا يف حد ذاته مفزع

  ، تهذا جيعل سبب الترابط العائلي سبب مادي حبإن إذ 
  ، جداهو جمرد تو

كلنا موجودون يف نفس املرتل وبني نفس احلوائط وخلف نفس 
  !!! ولكننا حقيقة غري موجودين مع بعضنا البعض، األبواب
،  عن أيبشيئأنا ال أعرف أي ، رت يف مرتلنا على سبيل املثالفكّ

ورغم ، أجهل أخي وماذا يفعل، لًامل أكن أعرف أنه مريض أص
، هناك الكثري مما ال أعرفهما زال  هة إال أنين أظن أنمصارحتنا السابق

،  أظن أين ال أعرف مم تعاين ومباذا تشعرناأحيا، )مجيلة(حىت الصغرية 
لقد توغلت الغربة ، واألقارب، ناهيك عن اجلريان، هذا من مرتلنا

فصرنا ، حىت جنهل أنفسنا وما نريدإننا بل ، دواخلنا إىل حد السرطان
أنا جتاوزت نصف عمري وال أعرف ماذا أريد ، ذواتناحىت غرباء عن 

  ، أن أفعل
  !!!بل ومن أنا

نظرت ألمي اليت كانت منهمكة يف حماولة ، كنا قد وصلنا
أيكونون ، فال أحد يرد، االتصال بأختها من تليفوين احملمول بال فائدة

  !قد ذهبوا ا إىل املستشفى؟
   ،أصوات قرآن تستقبلنا
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، جالسون أو واقفون، جلريان متجمعونعلى السلم فوجئت با
 )حممد(، استقبلين ابن خاليت، باب خاليت مفتوح، واألبواب مفتوحة

  : على ما أذكر)حممود(أو 
والنيب شوف لنا إذا كان السر اإلهلي نفذ ، اتفضل يا دكتور -

   ؟وال لسه
، فتيات وسيدات جالسات على الكنب والكراسي، صرخت أمي

أطفال رضع على صدورهم وعلى ،  باكيةشعورهم مشعثة وعيوم
   ،حجورهم يصرخون ويبكون ويرضعون

   ،أحس صوت القرآن أعلى اآلن وحنن متجهون إىل غرفة خاليت
إا ، وبرودة أحس ا، رطوبة خانقة، اجلو مقبض إىل حد مفزع

  ، أعرفها، رائحة املوت
كل ، ورمبا منذ فترة، إن خاليت ميتة، وكان األمر كما حسبته

كل العيون ، ما هااكأنين سأعلن خرب، لوجوه كانت ترقبين يف تأهبا
ولكن ، قًامثبتة على فمي الذي على وشك أن ينطق ما يعلمونه مسب

، وأن يقال لك، اشيئ فارق شاسع رهيب أن تعرف لًاكما أخربتكم قب
نطقت حىت بدا األمر إن لذا فإنىن ما ، )مىن( مثلما كان األمر مع مامتا

،  صورة جامدة مثبتة قد انفجر منها كل الصخب واحلركةكما لو
كل ، كل النشيج وااليار، كل احلزن والبكاء والصراخ والنحيب

   ،الصراخ واللطم وشد الشعر وضرب الصدور واألفخاذ
   ،قامتة، ملحمية، بكائية، رثائية
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بل واجلريان على ، الفتيات والسيدات، )حممود( أو )حممد(، أمي
   ،السلم

حزن وانقباض ولون أسود يغمرين من ، ست بوهن شديدأحس
   ،حيث ال أعلم

  !!!لقد أخربهم فقط أا ماتت! ماذا فعل هلا الدكتور؟

كأنه  !!! )رمزي(وليس ، لفت نظره أن ابن خالته ناداه بالدكتور
اآلن ميكن أن ، خالتهجثة اار على السرير حيث !!! ليس أبن خالته

من أين ، ولدهشته وجد نفسه يبكي، هخالته وليس خالتجثة يقول 
هذه هي اخلالة اليت ال يراها سوى مرة أو مرتني يف السنة ، جاء البكاء

 وهو ، )حممود( أو )حممد(ال يعلم إذا كان ابنها ، هائوجيهل أمساء أبنا
 منهم ضايعرف وجوه الفتيات والسيدات اجلالسات أو على األقل بع

  !!!واآلن هو يبكي، التحديدعلى وجه أمساءهن ولكنه ال يذكر 

أحس جسدها يرتج وينتفض ، احتضنته أمه وهي تبكي وتولول
أخذ يقبلها ويربت على ظهرها ، وهو ميأل الفراغ بني ذراعيه

  .ويواسيها

هم أخوة زوج ، ال يعرفهم، بدأ يتوافد على املرتل بعض الرجال
   .خالته املتوىف

إال أنين ، ولنداتناولت أمي التليفون مين لتتصل خبايل يف ه
   .اعتذرت هلا أن تليفوين ليس به هذه اخلاصية لالتصال الدويل
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امتدت يدي ، وأنا ال أشرا، فوجئت بفنجان قهوة يوضع يف يدي
 إىل جييب العلوي ألشعل سيجارة وعزمت على الرجال ياال شعور

يتحدثون عن إجراءات وبدأوا الذين اختذوا جملسهم يف الصالون 
   ،وما إىل ذلك، راج التصاريح وشهادة الوفاةالدفن واستخ

وبدا األمر للمرة األوىل أنين ، اشتركت مع اجلميع يف احلوار
 اآلن عرفت أن امسه – )حممود(سنذهب أنا و ،  عن خاليتلًاأحتدث فع

بينما أعمامه عليهم جتهيز املدفن ،  الستخراج األوراق– )حممود(
   .والشعائر اخلاصة بالعزاء

ن القهوة مكانه على الطاولة بعد أن وجدت أين وضعت فنجا
وتركت أمي مع اآلخرين يبكون ، )حممود(نزلت مع  ،شربته

   ،ويولولون
   ،أخذت كل األمور جمراها

  .وأكرمنا خاليت ودفناها
***  
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طالئع الفرقة الرابعة األمريكية تنتشر يف العراق وتستعد خلوض ((
املسلحون ، دءون تسليم املدينةت يبيقادة الكو، معركة تكريت

  ))األكراد ينسحبون من كركوك
القوات األمريكية تقترب من احتالل تكريت وزعماء العشائر ((

  ))يايتفاوضون الستسالم فدائي صدام سلم
***  
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   ،احلضارة املصرية قامت على االستعباد والسخرةإن يقولون 
،  أو ينقلهرا وتسخره ليقطع حجلًاستعبد رجبالفعل ميكن أن ت

   ،ليشق قناة وحيفرها
 لن تستعبده وتسخره ليخترع ويبتكر ويكتشف يف دالكنك أب

   ،كل جماالت احلياة
من الطب للكيمياء للفلك للنحت والرسم واألدب واملوسيقى 

عن العدل واخلري ، ولن جتعله يدرك ويتحدث ويدون، واللغة
  .ق واجلمال والضمريواالستقامة والصد

***  
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قرار من جملس األمن استصدار الدول الكربى تسعى إىل ((
إلعادة غرفة عمليات أمريكية لتسجيل املتطوعني ، إلعمار العراق

 بعينه على ماواشنطن لن تفرض زعي، األمن واخلدمات للعاصمة
  ))الشعب العراقي

  :ل هتفتأول مظاهرة ضد االحتال((
  ))عدو اهللا، أمريكا

والقوات األمريكية ، تسيري دوريات أمنية مشتركة يف بغداد(( 
  ))حتكم سيطرا على مقاليد األمور بالعراق

***  
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 مثلما تثور الرباكني ،  
  ، تضرب األعاصري الشواطئ

  ، تدك البيوت الزالزل
  ، جتتاح الفيضانات األراضي

   ،وخيمل، شيئبعدها خيمد كل 
  .هكذا حدث يل

والغزو ، )أجمد(من ظروف أم ، فبعد كل األحداث اليت مررت ا
حلزن أمي وضعف أيب ، ووفاة خاليت) سيد(ملقتل ، األمريكي للعراق

مرت ، كلها بدأت تستقر ودأ، )فريوز( وايار )مىن(وإحباط 
  ، تتلوها األيام، األيام

   .عا واقراواإلحباط أم، واحلزن أقل، صار االنفعال أهدأ
  ....وأنا

ومل ، وخفتت حدة تعامل اجلريان، بدأ عدد مرضاي يف التزايد
   ،يزرين مندوب الضرائب ثانية

  ، بعيد املنال، بازال صعما، إال أن الرضى
  ، وماذا أريد،  أعرف من أناال، زلت أناوما
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  ، وأواصل البحث، زلت أحبثما
  ، علّين أصل إىل هديف

  .وحكميت من احلياة

وحان موعد ،  من إعداد كل أوراقه املتعلقة باهلجرة)ماهر(انتهى 
كعادته أوصاين بأمه اليت ستبقى هنا حىت يستقر هو هناك ، سفره

أن الغربة قد كتبت اندهشت هلذه املرأة اليت يبدو ، ويبعث يف طلبها
أذاهبة هي لتقضي أواخر أيامها يف نيوزيلندا اليت ال ، تاعليها حياة ومو

 وفلسفته اخلاصة )ماهر(لكنها حياة !!!  مكاا يف العامل–هي–تعرف 
على األقل هو يعرف ماذا يريد ،  أحترمه عليهايناليت حييا ا وأظن أن

هل سأقبل العيش !  وقلدته؟ماذا لو أنين فعلت مثله، بل ويفعله، مادو
  !؟أيقبلين هذا البلد، السؤال األفضل، ما تبقى يل من عمرآخر يف بلد 

  ، بدأ أيب اتصاالته مرة أخرى مبكان عمله بالبلد الشقيق

ومل تفلح حماوالته يف ،  ما عاد يطيق العيش هناضايبدو أنه أي
  .التأقلم ثانية مع ما حييطه من ظروف بل ورمبا أشخاص

وإحكام أمريكا قبضة احتالهلا ، الرغم من انتهاء احلربعلى 
إال أن األمور مل تستقم بعد لوالدي ، وإمساكها مبقاليد األمور بالعراق

العامل كله ،  حيدث حولناشيئككل ، أظن أا  حجة، كما كان يأمل
كذلك ، قًا ما خيطط له مسبشيئلفعل ،  ما ليتخذ منه حجةثًاينتظر حد

، هم كانوا يريدون التخلص من والدي،  الشقيقيفعلون يف البلد
،  مع كل األنظمة هناكماولكن كيف السبيل إىل ذلك وهو املتأقلم متا

خيتل األمن وتتغري ، تأيت حرب على العراق، ومخلص، ومجِد، مطيع
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ولكن ماذا ، تسنح الفرصة للتخلص من والدي ومن مثله، األوضاع
  !ل يستطيع؟وه؟ أيعاود العمل هنا؟ يفعل أيب

وألن اإلعارة حمدودة املدة فلما ، بدأ سفر أيب على شكل إعارة
للمنطقة التعليمية واالستمرار تقدمي استقالته بأصدقاؤه نصحه ، انتهت
فاستمراره هناك مخس أو عشر سنوات أخرى سيجتاز كل ما ، هناك

لو آخر  راوعم، يقبضه مع املعاش مع احلوافز مع البدالت طول عمره
وما تبقى ليس كما ، من عمرهاخلمسني خاصة وأنه جتاوز ، أضاف
، هو يعلم، ليصبح يف هذا الوضع، استمع والدي لنصائحهم، ذهب

بالرغم من  ، ذا األملقًازال متعلماإال أنه ، وأنا أعلم  أنه لن يعود
، أن الدراسة بدأتومعرفته اتصاله ببعض أصدقائه من املواطنني هناك 

  !!! هنا)األمري علي(ألن ، ومل يتوقف العامل هناك، واملناهج استمرت

حىت عدت ذات يوم فوجدت فتاة حمجبة ، ت به األيام هكذامر
، أمامهما كوبان من الشاي، جالسة جبواره على طاولة غرفة السفرة

 يف اللغة سابعض األوراق والكتب املفتوحة وكان يشرح هلا در
  :ر بتقدمييوقعت عيناه علي حىت بادإن ما ، العربية

عقبال ما تبقي زيه كده ، عاعارفاه طب، )رمزي(ابين الدكتور  -
   .إن شاء اهللا

  : للفتاة امشري، مث تنحنح واستأنف

يف الثانوية ،  اللي يف الدور الثاين)علوي(بنت األستاذ ، )مسرية( -
بس حمتاجة تقوي نفسها ،  بالظبط)مجيلة( هي زي عاوطب، العامة بقى

   .ريبشوية يف الع
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 شيئولكىن أظن أن أي ، ومل أجد ما أعلق به، أومأت برأسي هلما
  . جيدشيئيتعلق به أيب ليفعله بوقته هو 

ومع ، )داليا(زميلة هلا تدعى ، )مسرية(نضم لـا، بعد عدة أيام
ن والدي لنفسه جمموعة مراجعة كو، اقتراب موعد االمتحانات

  !!!صغرية مكونة من ست فتيات
ذلك الطاعون الذي ينقض على ، غل باالمتحاناتبدأ اجلميع ينش

، تسترتف املوارد، فيظن اجلميع أا الفاصل بني احلياة واملوت، بيوتنا
وجتعل اجلميع حيس كما لو أم يقودونه إىل مقصلة من ، واألعصاب

  .نوع ما
، والسبب اقتراب االمتحانات،  أصبحت متوترة عصبية)فريوز(

والسبب ، تنا ال تتعدى مخس دقائق صارت مشغولة ومكاملا)مىن(
 ودون نا ال يعود إىل املرتل فيبيت ليلته خارجاً أحيا)جمد(، االمتحانات

 ناتنتاا الكوابيس أحيا) مجيلة(، ممانعة من والدي والسبب االمتحانات
   ،والسبب االمتحانات، وتصحو من نومها تصرخ وتبكي

  .اناتامسه االمتح، خر بال أسلحة وال حربآاحتالل 
***  
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 فريوز( اليوم عيد ميالد(،   
   ،كعاديت

 للهدايا وحبيبيت نصف اليونانية املشاغبة )بونبونة(قصدت حمل 
وإذ تأهبت للدخول إذ ، نزلت، ركنت سياريت أمام احملل، )كاتارينا(

فوجئت بتلك اللوحة الكبرية اليت حلت مكان اخلط األنيق الرقيق 
كما ، كتوبة ا على شكل قطع حلوى مغلفة م)بونبونة(الذي كانت 

خلدمات ، )دودي فون(اللوحة مكتوب عليها ، عايوحي االسم طب
، فاكس، لوجوهات، فك شفرة، خطوط، احملمول ورجال األعمال

خدمات ، إدخال نغمات، بزنس، كروت شحن، اتصاالت دولية
   ،إكسسوارات حممول، كومبيوتر

  !!!كل هذا مكتوب على لوحة واحدة
   ،هااسم احملل وإعالن وأشياء ال عالقة هلا ببعض

أين اهلدايا اجلميلة واألذواق الراقية ، )كاتارينا(و، )بونبونة(أين 
لقد طغى القبيح على كل !! أين ذهب اجلمال؟، واللمسات الرقيقة

  .ياله من جحيم،  ال طعم لهخا ماسيا عادشيئفصار كل ، شيئ
، لشوارع مزدمحة للغايةفكرت أن أذهب خلان اخلليلي لكن ا

  ، وأعصايب صارت ال حتتمل توتر الزحام، قًا خانراوصار اجلو حا
   ، كعادة احملبنيدا جديبااملطلوب مين أن أشتري هلا دبدوإذن 
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   ،ولكين لن أفعل
   ،يا تقليديالن أكون عاد

   ،فحبيبيت ليست عادية
  .وال تقليدية

***  
  ، اليوم اخلميس

  أخربها أين سأمر )فريوز(اتصلت بـ، وماليللعيادة لن أذهب 
كان تفكريي قد استقر على هدييت غري ، عليها حوايل السابعة

أرن هلا على أن  من لًاوبد، ويف السابعة كنت قد وصلت، تقليديةال
جاءين صوا ، اجلرسوقرعت ، صعدت أنا إليها، التليفون لترتل يل

إذ مل ، ل أنه أنامن الداخل يطلب مهلة ثوان لفتح الباب وهي جته
أصوات دربكة بالداخل ، حيدث من قبل أن اصطحبتها من شقتها

كانت تلهث ،  فتح البابامث أخري، كأن أحدهم على وشك السقوط
وجتاهد للبس فردة قرطها اليسرى عندما أدهشتها مفاجأة وقويف 

  :أمامها ويدي املمتدة بكيس كبري ووردة محراء وحيدة
- حبيبيت طيبة ياكل سنة وإنت .   

فإا كانت مرتبكة ومحرجة وال تعرف كيف تتصرف لذا 
  :وهي تقولوراءها وبتلقائية مهّت بإغالق الباب 

ما ستنتنيش يف العربية ، وأنت بالصحة والسالمة يا روح قليب -
تلي على التليفون وأنا كنت جاهزة وجاية على أول الشارع ليه ورن

  !؟لك
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، كًاعتها من إغالقه مما زادها ارتباجبرأة شديدة أوقفت الباب ومن
ه كنت قد اقتربت منها يف شدة وبدأت رائحة عطرها الذي أحب

ازدردت ريقها يف صعوبة وهي تقول فيما يشبه ، تتوغل داخلي
   ،االعتذار

، وأنا مش عايزة مشاكل مع حد، )رمزي(مفيش حد هنا يا  -
   .طالع والّ حاجةوانت لَيكون حد شافك 

خد باله من حاجة وبعدين إنت الزم تستخدمي ما حدش وا -
   .ما ينفعش بعدين، هناوانت اهلدية اللي أنا جبتها لك مىن 

ها بدأت تتراجع أمامي وأنا أدفعها يف رفق والكيس أمامي أحثّ
مسعنا ، حازال مفتوماحىت أصبحنا بالداخل والباب ، على أخذه مين

 للباب املفتوح عانا موبتلقائية امتدت يد كل م،  على السلمتاأصوا
 ياالباب تفادإلغالق كانت اآلن ومبحاولتها ، تغلقه كرد فعل

لالصطدام باألصوات اهلابطة على السلم قد أصبحت داخل حميط 
 أن يا وطبيعيالذا فقد كان تلقائ،  وجسدانا متالصقانماذراعي متا

  .فعلنا ما كنا حنتاج إليه منذ فترة طويلة
  ،  يف قوة آملتهاحتضن كل منا األخر
ضممتها كأين ،  من دواخلنارا حانا ساخهاكل منا بدأ يتأوه تأو

تتفتت ذراتنا فتختلط ومتتزج وتتحد ، أريدها أن تدخل يف تكويين
وسرعان ما ، اآلن صرت ال أتنفس إال رائحتها، دا واحنالتكون كيا

بكل تطور األمر بيننا فبينما كانت أناملي تعبث حرة سعيدة منطلقة 
وامتد ، التقت شفاهنا يف شوق جارف، أحناء جسدها الطري البض
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األمر بألسنتنا اليت اخترق كل منها حدود شفاه األخر ليتالقيا 
عزفت ألسنتنا يف تناسق غري مسبوق وتناغم ال ، عاويتالمسا ويرقصا م

فتشرب ، ها هي السماء تأذن طول املطر، حمدود سيمفونية االلتقاء
عيوا تزوغ ، قة العطشى ويرتوي ظمأ طال احتمالهقّاألرض املش

نظراا وأجفاا تثاقلت يف شبه تغميضة وقد بدأ إحساسها حيملها إىل 
تواصل التأوه ، عوامل أخرى ال مكان هلا على هذه األرض البغيضة

دون وعى مين متتد أناملي حتت ، وصارت أنفاسها الهثة متسارعة
فعلت حىت فتحت إن وما ، لدها الناعممالبسها يف حماولة ملالمسة ج

زالت مالصقة لشفاهي يف القبلة اليت مل تنته مافجأة وشفاهها عينيها 
على اآلخر أنا عيين فتحت ، بعد ولساا يراقص لساين رقصة اجلنون

من مرارة البعد ألعني اآلخر تشتكي كل منها آخرها والتقت أعيننا 
 من أجل التنفس إال أننا مل ا جناهدكن، وصعوبة العيش وظلم الظروف

ن القبلة ومل يتخل أحدنا عن ضم بكل ما أويت من قوة حىت اآلخر نه
اآلن مالمستان مباشرة جلسدها الرائع وجلدها بعد أن صارت يدي 

أنثى أحالمي اآلن يف متناويل ويبدو أنه ال نية لدي ، الناعم الطري
ومن فرط انفعايل  ،ن استطعتإبل حىت أموت ، البتة إلفالا اآلن

نظرت ،  القبلة)فريوز(أت ، ومع اضطراب نسق تنفسي بدأت أبكي
  :يل يف هلع متسائلة 

  !!!بتعيط ليه؟! فيه إيه؟ ،!مالك يا حبييب؟ -
وحشتيين ، )فريوز(وحشتيين يا ، أوي، أصلك وحشتيين أوي -
    ...أوي، أنا باحبك أوي، أوي
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 يف شبه ايار أللصقه أخفضت رأسي، وبدأت أنشج، ازداد بكائي
حيث ، بني ثدييها، وأدفن وجهي هناك، بصدرها الطري احلنون

   ،أنتمي
 )رمزي(طب أعمل إيه يا ، بس يا حبييب، )رمزي(بس يا  -

  !أعملك إيه؟، علشان دا
وغرست أناملي بلحم ، أخذت أبكي وأنشج وأنا على هذا الوضع

مل مينعها من أن إال أن هذا ، ظهرها فتأملت وتأوهت بصوت مسموع
حتيط رأسي بيديها وتبدأ متلّس على شعري يف رقة مفرطة كانت تبعث 

فكنت أغرس أناملي يف ، يف جسدي كله هزات ترجين كأا الزالزل
   ،قوة أكثر وأكثر حىت حسبت أين سأدميها

فامهين يا ،  ومقدرش أعيش من غريك)رمزي(باحبك أوي يا  -
، بس يا حبييب، غريك وال حاجةوأنا من ، إنت كل دنييت، )رمزي(

ومش ، أنا مش حاسة جبسمي دلوقت، كفاية كده أنا مش مستحملة
   .أرجوك ارمحين، قادرة

  !كيف تطلب الرمحة من شخص هو أحوج منها بالرمحة؟
 املكان الوحيد كًابدأت أرفع رأسي يف بطء على كره مين تار

 من فتحة االذي يرتاح عليه فقط ألبدأ تقبيلها يف بطء ورقة بدًء
فجانب ، فما أسفل ذقنها، فرقبتها،  ألصل ملنبت رقبتهاعاصدرها مرتف

والتقمتها بفمي ألتذوقها يف ، فشحمة أذا، فما خلف أذا، رقبتها
تواصل هي التأوه مع كل قبلة بصوت مسموع وأكاد ، رغبة حممومة

  ، أحس جبسدها ينهار ويتخاذل ما بني يدي
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  :هلمسبصوت خفيض للغاية كأنه ا
   ...كفاية أرجوك، )رمزي(كفاية يا ، كفاية -

 تقترب من دا رويدامث يف بطء بدأت تفلت من بني يدي وروي
   ،زالت تتمتممااألرض حىت استوت على األرض جالسة وهي 

   ....)رمزي(كفاية يا ، أرجوك، كفاية، كفاية -
بدأت أربت على شعرها األملس الناعم وهي تتمسك اآلن بساقي 

   ، ال تسقط على األرضحىت
   ؟؟إنت مش عارف إنت بتعمل فيا إيه، كفاية، )رمزي(كفاية يا  -

 ليواجهين اآلن كانت عيوا قًاارتفع وجهها الذي كان مطر
   ،مغرورقة بالدموع وشفاهها ترتعد يف اضطراب

! !)رمزي(إنت عارف يا ، إنت فاكر إنك بس اللي بتحس -
  !عارف

  : من نوع ما وهي تف يا وحتدمابدأت نظرا حتمل لو
بابقى ، منكاكتر وجايز ، )رمزي(أنا كمان باحتاج لك يا  -

وبابقى عايزة أحس إيديك على جسمي وشعري ، عايزاك تلمسين
، بابقى عايزة أبوسك وأحضنك وأشم رحيتك، وصدري وكل حتة فيا

   .أكتر منك كمان،  وباحتاج لك)رمزي(أنا كمان باحس يا 
  : ثانيةً وبدأت تبكي يف حرقة ضارمث أطرقت أ

- كرهبامتناللحظة دي قبل اللحظة اللي ، ى قربك النهاردة قبل ب
بالنسبة يل احللم انت عارفة إن الظروف صعبة وإن ،  بس عارفة،جاية
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عارفة أن حتقيقه شبه إين مع ، اللي أنا عايشة علشان أحاول أحققه
يا فكر وشخصية خليت ل، اللي علمتين أحلمانت بس ، مستحيل
  ؟عارف إنت عملت إيه فيا، واختيار

  :وتستجمع شتات روحها املنهارة، سكتت حلظة تلتقط أنفاسها
علشان هي دي ، زمان كان ممكن أقبل بأي حاجة وكل حاجة -

، إنت اللي خليت ليا قيمة وهدف، كنت ما ليش قيمة، كانت حيايت
   .بس الزم أحاول، حىت لو كان مش ممكن أوصل له

 إياها على دامددت يدي مساع،  أنا اآلخرقًا عميساذت نفأخ
  :لًاالوقوف قائ

   .ما شفتيش هدية عيد ميالدك -
 يوم ميالدي هو يوم ما )رمزي(النهاردة مش عيد ميالدي يا  -

   .هو ده اليوم اللي اتولدت فيه، شفتك وعرفتك
   ،دوء بدأت أخرج ما بداخل الكيس

عندما وقفت حتدق مبهورة غري ، كانت مل تتمالك نفسها كاملة
يف  امصدقة ويداي خترج من الكيس حاملة فستان سهرة أمحر مفرطً

  ، اإلثارةاجلمال و
  !!!ده حتفة!!! ده ليا ده؟!!  إيه ده؟ -
ياالّ خشي غيري ، واهللا هوه ما جييش عليا يبقى الزم بتاعك -

عة بس بسر، الشارعآخر  هاستناكي يف العربية يف بسرعة وأنا
   .علشان مانتأخرش ع العشا
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 تلقفت الفستان مين ، طرفت بعيوا ونظرت يف امتنان بالغ
  :وجرت للداخل حىت ترتديه هاتفة

- حاضر يا حبيب قليب وروحي وعيين وكل ما فيلًا حا، اا ولي 
  .اسبقين إنت وأنا مسافة السكة هاتالقيين معاك، هاكون عندك

يئن مازال  داجس حتمالن خيطني رفيعني واهينيكانت ساقاي 
 حىت ال أضعف أمام إغراء را أسرعت مغاد، بالرغبة وأمل االشتياق

   ،وجودي معها وحدنا ثانية
   ،يف ثانية، أا تنتهي،  يف األحالمشيئأسوأ 

  .ويفرض الواقع نفسه ثانية
***  

  ، ظلت أطياف هذه الليلة تزورين بال انقطاع
ة سوداء لتغطي ا الفستان  وهي تلبس عباء)فريوز(يليها منظر 
ذا الكعب العايل يف كيس من النايلون حىت ال حذائها األمحر وتضع 

مث كيف كانت تبدو ، تتعثر به أو تثري الشبهات بني اجلريان يف الشارع
كانت حمط أنظار كل من كان يف إا كاألمرية يف أوج تألقها حىت 

 لًا ال أمس األرض فعكنت كأين، املطعم الراقي الذي ذهبنا للعشاء فيه
كالسيكيات قدمية ، إذ أراقصها على أنغام موسيقى من فلوت وبيانو

مت حتديثها وذيبها باستخدام التكنولوجيا فصارت األنغام أكثر 
 إىل أرواحنا اليت على ما يبدو قد لًا وإصرارا بل ووصوحاوضو

صارت ظمآنه يف خضم من أصوات مزعجة ومنفرة مثرية للغثيان 
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كل ، أكاد أجزم أا تساهم فيما حنن عليه من توتر وسهولة استفزازو
كنا نود لليلة لو أا ،  مثايل ومجيل بطريقة خميفة مل أعتدها من قبلشيئ

 بعدد األيام خاال تنتهي وكنت أود أن أستنسخها فأجعل منها نس
أبدأ يومي ،  بعد يوم حىت أموتماالباقية من عمري فأظل أعيشها يو

، وينتهي بأن أعيدها ملرتهلا، وم بأن أذهب ألصطحبها من مرتهلاكل ي
  ، مث، أذهب ألصطحبها، وحينما أستيقظ، فأنام

   ،نفثت دخان السيجارة يف استمتاع بالغ
 تتجسد )فريوز(فبدا يل كما لو أن ، نظرت إىل الفراغ يف غرفيت

 يف تفرد ذراعيها وتبدأ، أمامي بفستاا األمحر وابتسامتها الساحرة
التراقص يف حركات دائرية على أطراف أصابعها كأمنا هي تقلد فالس 

، مث تعاود التراقص، تقفز برشاقة كالغزالن، الدانوب األزرق املشهور
 أحلظه فًا أسود شفالًامث تتناول شا، تتوقف لوهلة وتنظر يل يف عيين

متد ، للمرة األويل كانت تغطي به كتفيها مث تبدأ تلفه حول وسطها
حترك وسطها وزه ،  أمامها مث تستأنف الرقص بالرقص البلديماقد

مث تبدأ ختلع حذائها لتواصل الرقص حافية ، يف ليونة ونعومة مثريين
تتلوى وتتثىن مبنتهى املرونة ، تزداد حركاا سرعة وصعوبة، القدمني

يف اهلواء الفارغ يدي بصدرها فأكاد أمد علي متيل ، والرشاقة
  .د اختلط الوهم باحلقيقةالحتضنها وق

 ،ناالع، باسا،  الغرفة)جمد(كانت هذه هي اللحظة عندما دخل 
الذي كانت  - يف أطراف الغرفة وألقى قميصهحذاءه رمى ، باغاض

   .يف عنف على السرير -  مفكوكةلًاأزراره أص
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 إىل اهول حيث )فريوز(وذهبت خياالت ، توقفت تأماليت
 املتراقص هو ما يفصل بيين وبني أخي وبدا دخان سيجاريت ،جاءت

املوضوع ، زلت أجهل السببماوأنا اآلخر اليت تتصاعد أدخنته هو 
فقد انتهت كل اهتمامات هذا اجليل واحنصرت يف هذا ، مامتوقع متا
  .املوضوع

 اليت )شيماء(بعد أن تلقى صفعة من صديقته ، )جمد(أخي العزيز 
، صفعة هو األخرالا قرر أن يرد هل، )مصطفى(صادقت صديقه 

 حىت اكتشف أن داوكان األمر بينهما جي) رمي(فصادق هو صديقتها 
، )جمد( مثل ساا ألنه مل يكن حس)مصطفى( قد تركت )شيماء(

 أما قد تزوجا )رمي(أخربا ، )جمد(وعندما حاولت العودة ملصادقة 
لذا  ،خرآ فعليها أن تتركه حلاله وتذهب لتبحث هلا عن صديق ياعرف

غضب منها ، )رمي( صديقة )ريهام( هذه القصة من )جمد(عندما عرف 
 وقطع عالقته ا بعد مشاجرة عنيفة انتهت بأن ضرا ومزق داج

وامته مبحاولة ، راأن حررت له حمضإال مالبسها فما كان من الفتاة 
  .اغتصاا

   ،تناول سيجارة من علبيت وأشعلها وبدأ ينفث دخاا يف عنف

وأدركت أن وقع هذه القصة لن يكون ، نتقل يل كل توتره وقلقها
  . موضوع احملضر والزواج العريفصاخصو،  على أيب وأميفًالطي

فاختلطت أدخنة سجائرنا ، خرآلنفثت دخان سيجاريت أنا ا
   .وشكلت سحابة صغرية يف سقف غرفتنا
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أأترك أخي يواجه مشاكله بنفسه أم أشترك ! ما هو احلل يا ترى؟
  !أم ماذا أفعل؟! يف حلها؟ أم أخرب أيب؟

  !!!ال أعرف أخي، أعترف أين ال أعرفه، نظرت له يف لوم
***  

هي ال تستطيع ،  للمرتل لتواصل العالج الطبيعي)أجمد(عادت أم 
ريقها ومازال  يف بوهلا داال تتحكم جي، الكالم ونصفها األمين مشلول
  .يسيل من جانب فمها املعوج

، ستتم خطبته على فتاة رقيقة اخلميس القادم صديقنا )حممد(
  .واتصل يدعوين للحضور

 رسالة إلكترونية من نيوزيلندا خيربين فيها أن )ماهر(أرسل يل 
 عن أي حياة عرفتها قبل اآلن رغم أن أموره مل مااحلياة هنا خمتلفة متا

 يف أن أحذو حذوه فاألطباء داإال أنين جيب أن أفكر جي، تستقر بعد
  .ابون هناك وسيكون مستقبلي هناك أفضل كثريمطلو

جاءتين رسالة إليكترونية أخرى من صديقيت األمريكية ختربين أن 
ابن خالتها قتل يف العراق بأيدي اإلرهابيني وأن حالتها النفسية سيئة 
للغاية لدرجة أا تفكر يف دخول مصحة لبعض الوقت لتريح أعصاا 

  .من كل ما تعاين
،  من الضحك واإلحساس باملرارة يف نفس الوقتمل أمنع نفسي

الضحك ألن معىن ذلك أا لو جاءت تعيش يف بالدنا ملا خرجت من 
خالتها لفظ ابن واملرارة ألا أطلقت على من قتل ، دااملصحة أب
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كما لو كانت تنتظر من العراقيني الذين يقتلون باملئات ، اإلرهايب
ألمريكان والربيطانيني يف سعادة واآلالف كل يوم أن يتفرجوا على ا

  .وهم ميوتون
 يف زيارة لفرنسا ملدة عا وقرر أن يصطحبهم مجي)مىن(جاء والد 

فأخربا ،  من هناكشيئكنت أرغب يف أي إن عشرة أيام وسألتين 
امتد نشاط والدي ليشمل ، فلم تعلق، أين فقط أريد عودا ساملة

 أن جتد طلبة وطالبات ياععمل جمموعات تقوية يف اإلجازة وبدا طبي
وكف عن البحث عن وظيفته املعلقة يف البلد ، باملرتل طوال اليوم

أو احلصول ، وبدأ حياول على مضض العودة لوظيفته هنا، الشقيق
حىت تكون عنده املصداقية عند ، على وظيفة بأحد املدارس اخلاصة

  .الطلبة عند بدء العام الدراسي اجلديد
، مادتني وهو أمر كنت أتوقعه بعد مقتل أخيها رسبت يف )فريوز( 

إال أن هذا مل مينعها من اإلحساس بالتقصري والتعاسة وأا لن تكون 
ال أنكر أن تأنيب ،  جديرة يب وأا تضيع فرصتها من يديهامايو

بل ، فأنا ال أخفي حزين على نتيجتها، الذات هذا من أفضل األشياء
سوف فهذا ، إحساسها باخلطأولكن يكفيين ، شيئوغضيب بعض ال

ال أعرف ماذا دهاين ألتناول املوضوع دوء ،  لتبذل األفضليدفعها
رغم أنين أذكر ثوريت العارمة عليها عندما رسبت أول مرة ، شديد

وامتها كل االامات اليت تتهم نفسها ا اآلن قبل أن تنجح ، مامتا
، ي ا  الذي  تغريأو رمبا هو شعور،  رمبا أكون  تغريت، بعد ذلك

  .ال أدري،  هذه املرةلًاأو رمبا ألنين ألتمس هلا العذر فع
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لفت نظري عائليت ، صا راقبا صاخ)حممد(كان حفل خطوبة 
الكل ،  نيليواحلفل نفسه يف ناد، أناس بسطاء،  وعروسه)حممد(

أخذت ، فرحون ويغنون ويرقصون والزغاريد الجلة هنا وهناك
، ء الناس يف قاعة فندق من ذوات النجوم اخلمسأختيل منظر هؤال

احللي ، نامبالبسهم البسيطة غري رمسية واملفتقدة للذوق أحيا
ومساحيق التجميل الرخيصة وتصفيفات الشعر ، واوهرات املقلدة

مل ، فمن كلّف نفسه ووضع ربطة عنق، ناهيك عن الذكور، الساذجة
 لًا هناك عدة طرق أصهو بالطبع ال يعرف أنه، يستطع أن يعقدها

، أكثر من ذلكأا رغم أنين مسعت مرة ، سبعأا أظن  ،لعقدها
وهناك طريقة ،  ال أعرف سوى طريقتني– فأنا الفيلسوف –ابتسمت 

تكاد تكون الوحيدة اليت أعقدها ا حىت أضمن تناسق املثلث عند 
ظر ال أدري ما الذي جعلين أربط يف هذه اللحظة بني من، ياقة القميص

لكأنين أرى ، الناس يف بيت خاليت حني ماتت وبني الناس هنا يف الفرح
يف نفس احلظه تذكرت ، بل ونفس األطفال، نفس الوجوه واألشكال

ومناظر ، بيوت وأفراح زمالئي من األطباء يف الكلية واملستشفى
، وقبل أن أهم يف االستطراد وعقد املقارنات أكثر، أطفاهلم وزوجام

 ألشاركهم حلقة –صديق لنا من املقهى– )مروان( و)دأجم(جذبين 
 والسعادة )حممد(نظرت يف عيين ،  وعروسه)حممد(الرقص احمليطة بـ

 بدأ يستعيد قدرته على الفرح واملرح بعد حتسن )أجمد(حىت ، فيها
 فقد بدا كل احلب يف )حممد(أما عروس ، والدته وعودا للمرتل
 )فريوز( يف عيين مالنظرات أراها دونفس ا، نظراا لعريسها املنتظر
  .عندما تدركها السعادة
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أم أن االزدواج ،  مزدوجةقًاهل األمور ح، أي الناس أنا، تساءلت
  !!من أنا؟، !من أنا؟، داخلي أنا

 وأن صاوأنا بدأت أشعر بالغثيان خصو، أخذ إيقاع الرقص يتزايد
جلو خانق  واملشروبات الغازية كانت ساخنة وائًاالطعام كان سي

ورطب واملكان مزدحم واألصوات عالية ومزعجة وصاخبة إىل حد 
  .مريع

انسحبت لوهلة وأخذت أحبث عن دورة املياه ألمارس هواييت 
  .والقيئتقلص أمعائي ، املفضلة

***  
 كالعادة حيث ال عيادة –اخلميس– اليوم )فريوز(حني قابلت 

كانت إا قول وميكن ال، رة املزاج إىل أقصى حدكانت معكّ، عندي
حني سألتها عن السبب وهل له عالقة بالنتيجة ، عصبية متوترة
بعد أن أخذت  –وحينما أحلحت عليها ملعرفة السبب ، أنكرت ذلك

 مين بأن هذا هو السبب رغم داف عنها رسوا يف مادتني اعتقاأخفّ
   ، أخربتين بالسبب احلقيقي– إنكارها

  ، راعمها جاء يزورهم اليوم ظه
والقصة صارت ، كان معه صديق له وابنه الشاب،  يكن وحدهومل

   .مفهومة اآلن
ما ضايقها ليس أن عمها يريد تزوجيها من شخص ال تعرفه أو ألنه 

بل ما ضايقها هو تلك االستباحة املطلقة حلياا وحلرية ، ابن صديقه
ومل يسأهلا إذا كان موعد املقابلة ، هو مل خيربها قبل إحضاره، رأيها
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مل يتساءل إذا كانت الشقة مرتبة وجمهزة الستقبال ،  هلا أم الباناسم
هي غري ، وكلها من أبسط حقوقها، ضيوف غرباء يأتون للمرة األوىل

ليتخلص من مهها ويتفرغ ، متضايقة من إحلاحه على موضوع زواجها
ألسنة ولكي خيرس ،  جالبتا العار– على حد قوله–فهما ، ألختها

 مهما مارس عليها من –فهو ، ليس هذا ما يضايقها ،الناس واجلريان
   . عنهاما أن يزوجها رغدا لن يتمكن أب–فرض للذات وقهر وسلطة 

رغم أن انتهاك حريتنا وممارسة القهر ، ماوافقتها الرأي متا
  .ومع أخالقنا وعاداتنا وحياتنا، ما معنا متاقًاوالسلطة يبدو متواف

***  

ولكنها كانت ،  احملمول من فرنسا رسالة على)مىن(بعثت يل 
 وهو عاسوى أا تعرف الفرنسية طب، ئًافلم أفقه منها شي، بالفرنسية

  ،  جبهليداوحينما أرسلت هلا ر،  كنت أجهله قبل اآلنشيئ

  :جاءتين الترمجة 

يا ريتك كنت معايا ، دافرنسا حلوة چ، دا چداوحشتين چ((
  ))واتفرچنا على كل شي سوا

  .داهذه الشيطانة يبدو أا ال تيأس أب، ابتسمت

***  

حفل ، جاءتين املقارنة اليت كنت أود أن أعقدها أسرع مما ختيلت
   ،)لبىن(خطوبة 
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 على نا يا من ترتدين األسود حىت اآلن حز)رمزي(ابتهجي يا أم 
، أختك فها هي عصفورة تطري من العش الذي حتلمني به من أجلي

  !!!اخترت أناوال زلت جتهلني أي الطيور 
ال ميكنك أن تصدق أن هؤالء الناس الذين كانوا ، كأنه عامل أخر

   ، ينتمون لنفس العامل)حممد(يف مرتل خاليت أو خطوبة 
الفساتني واملساحيق والعطور واوهرات والكراڤتات والبذل 
األنيقة والساعات الذهبية والشاالت احلريرية وتصفيفات الشعر 

  .ية والساتان والڤوال واحلرير والقطيفةواإلكسسوارات واألحذ
فهم من معارف ، وجدت بعض زمالئي من الكلية بالفرح

، امل نتكلم كثري،  على طاولة كبرية مستديرةعاجلسنا مجي، العريس
وحينما نتكلم كنا نذكر الكلية واملرضى والعيادات ومشاكل الطب 

دوية والتأمني الصحي والدجل باسم الطب والطب البديل واأل
  ، واتفاقية اجلات وأسعار البترول والسيارات

ولكين تذكرت مركزي ومكانيت ، كادت تفلت مين ضحكة عالية
  .ومستواي االجتماعي فتنحنحت واصطنعت كحة قصرية

وكان لدي من الوقت ما يسمح بتخيل ، األمر كله مثري للطرافة
وهم جالسون على هذه الطاوالت الفخمة ) حممد(الناس يف فرح 

مث تبدأ أغنية رومانسية ، بباقات الورد املتناسقة يف وسط كل منها
فينادي مقدم احلفل على املدعوين ليشاركوا العروسني رقصة ، أجنبية

فيستبدل ، را شذ) چي.الدي(عندها ينظر العريس للـ، )السلو(
فيبدأ الناس يف ، )حكيم(ويا حبذا لو كانت لـ، األغنية بأخرى شعبية
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لية وتسري بني الفتيات كالنار يف اهلشيم محى ربط املشاركة الفع
  .الرقص املثري، الرقص البلدي، الرقص احلقيقيليبدأن أوساطهم 

وهز الرأس ميىن ويسرى وتوزيع بعض ، اكتفيت باالبتسام
  .حىت يظن الناس إين أرحب م، اإلمياءات هنا وهناك

 باألكل وال أنكر أين استمتعت، غادرت احلفل بعد البوفيه مباشرة
 السمك املدخن الذي يبدو أن فرصيت الوحيدة صاوخصو، مافيه متا

   ،اللتهام كميات منه هو مثل هذا املستوى من األفراح
   ،واحفظها من الزوال، يا رب أدمها نعمة

          .يا رب، آمني
***  

تلقيت دعوة حلضور يوم علمي ترفيهي تنظمه شركة أدوية كربى 
،  السكر وخماطره وأشياء من هذا القبيلبالعني السخنة عن مرض

 معي ولكين تراجعت يف اللحظة األخرية )فريوز(فكرت يف اصطحاب 
وال  ،فالبد أنين سأجد آخرين أعرفهم ويعرفونين ومعهم عائالم

،  فماذا سأقول هلم عنها)فريوز( رمسي يربطين بـشيئيوجد مثة 
  !صديقيت؟؟ حبيبيت

إال أنين مل افعل ، كر أن أعتذر جعلين أفئًا مفاجقًاأحسست ضي
ألن رفاهية مثل هذه األماكن يفتقدها اإلنسان ويكون من اللطيف 

رغم أنين ،  للغايةرالكنه صار ناد،  االستمتاع ا بني وقت وآخرمادو
أذكر أنه منذ عدة سنوات وأثناء قضائي لفترة نيابيت باملستشفى 

ن الترفيه كانت مثل هذه التجمعات بدعوى العلم وباطن م
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هل أصبحت الشركات أفقر وظروفها أصعب ، اواالستمتاع تتم كثري
أننا أصبحنا أقل أمهية هلذه أو ، حىت تكف عن مثل هذه الرحالت

لو أنه ، املوضوع كله اقتصادي حبت! الشركات ذات الصبغة العاملية؟
، دامستفيد منا دون أن يتكلف مصاريف زائدة فإنه لن يتكبدها أب

شركاتنا الوطنية ذات املنتج األرخص واألقل ، عاامهنا فيه مجيواألمر س
 به ما مسلراوحنن سامهنا يف ذلك بأن أخذناه أم، وهو حقيقة، فاعلية

 مربوط بآالف اخليوط اليت شيئ حتس أن كل مادائ، ومل حناول عالجه
فينتابك شعور عروس ، ال توجد أطرافها معك أو حىت عندك

فهي جمربة على تقبيل األراجوز والرقص املاريونيت الساخطة 
واستقبال الضرب دون دفاع عن نفسها ويف اية اليوم هي ملقاة يف 

، أحد الدواليب أو معلقة على أحد احلوائط ال حول هلا وال قوة
 على األرض فيسمحون ومينعون ويهبون باآخرون نصبوا أنفسهم أربا

وها ألنفسهم واستقروا وحيجبون، ينظرون لنا من مساوام اليت صنع
الغاب نصارع أنفسنا وخنتصمنا وننصب شرائع فيها وحنن تتفشى بيننا 
  .أنفسنا أعداًء ألنفسنا

 ونوع لًاتبدو كما لو كنت مسعتها قب، بعد عدة حماضرات
 أن كل مشاكل الدنيا والعامل سيحلها دواء ،مستخف من التملّق

  !!!شركة األدوية اليت تستضيفنا

   ،لًاستمتاع قليحان الوقت لال

من ذوي املهنة أقراين وملا كنت بطبعي ال أميل للجلوس مع 
الواحدة فاملواضيع نفس املواضيع ال تتغري وبالطبع سيضاف بل رمبا 
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واملعتقالت ، والتعذيب،  أخبار العراق واألسرىعاحيتلها مجي
وهي كلها حوارات تنتهي باستجالب اللعنات عليهم من ، األمريكية

   ،لذا، اهللا وحده، عند اهللا
فإنين ارتديت لباس البحر وتأهبت ألغسل عن جسدي بعض اهلم 

، وإذ أنا متأهب للرتول اصطدمت كرة شاطئ صغرية بقدمي، والتوتر
التقطتها ومهمت بإعادا لصاحبها فجاءين طفل أشقر صغري عمره 

إنه ، خفق قليب يف قوة لدى مرآه، حوايل مخس سنوات يهرول حنوي
 وحركاته املتقافزة العشوائية مثرية للغاية داولذيذ ج، غايةمجيل لل

فوقف أمامي يتأود ويلعب ، أعطيته الكرة ونكشت شعره يف ود
 ورقة بابأصابعه يف فمه وأنفه وشعره وأذنيه وقال يف أكثر الطرق أد

  :وعذوبة 
   .مريسي يا أونكل -
  ؟امسك إيه يا حبييب -

  : الطريقة الرائعة أطرق يف األرض وهو يرد علي بنفس
  !إيه يا أونكل؟امسك وإنت حضرتك ، )شريف( -

احننيت ألكون يف ، كان يلثغ ويتلعثم ويواصل التأود املثري
مواجهته وأنا أمارس التمليس على شعره األشقر الناعم يف استمرارية 

  :واستمتاع 
حتب نلعب مع ، )رمزي( امسي أونكل ،يا حبييب، )رمزي( -
  ؟بعض
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هنا جاءت أمه وراءه تلهث فصعقين ، ك الصغري برأسهأومأ املال
   ،الصوت أول ما مسعت

   ،ال يعقل لألمور أن تكون قاسية إىل هذا احلد
 الرائع اليت جاءت خلفه باحثة عنه مرتديه لباس حبر )شريف(فأم 

انسانة آخر من قطعة واحدة حتته شورت استرتش أسود قصري كانت 
   ،يف الوجود أختيل أن ألتقي ا

  ، )نسرين(حبيبيت األوىل 
اوقف كلٌ منا متسمأحس كل أمعائي تصطرع داخلي  ، لوهلةر

كل ، كل عضلة، كل جسدي يتوتر،  لضربات قليبداوال أحصي عد
بل كل خلية أخذت ترجتف يف ، كل كرة دم محراء، كل وتر، عصب
كأا الساعة املاضية حني ، كأنه األمس حني كان الوداع، ذهول

 املالئكي الواقف بيننا يف )شريف(، بل وأجنبت، سافرتتزوجت و
  .اآلخرترقب هو 

شريف(ناهرة ، ورفعت رأسها بتكلّف، رمقتين بنظرة كلها حتد( 
  :يف عصبية كأا تلومه 

   .ياالّ حلسن بابا بيدور علينا، ياالّ يا حبييب -
والرمال ، وأنا أكاد أترنح، وقبل أن يتفاقم األمر ما بيننا أكثر

 متحركة أو أن اقدامي هي اليت صارت لًات اقدامي صارت رماحت
، أبيض أشقر كأنه أجنيب، جاء زوجها، أوهى من خيوط العنكبوت

   ،ابتسامة عريضة على شفتيه وجسد رياضي ممشوق
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   .)بذراعيه) نسرين(مث أحاط الولد و(، مريسي أوي يا أستاذ -
، بيت اليت كانتكانت عيوين مغرورقة بالدموع اآلن وأنا أرمق حبي

الذراعني اتين حماطَين ،  ابينوابنها الذي كان من املمكن أن يكون
هذان ملك يل ، رسالة واضحة ألفكاري، ني حىت يكاد يبتلعهماتالقوي

  .وال يسعك التفكري فيهما
 نثرت شعرها الكستنائي املسترسل )نسرين(، ابتعد الثالثة يف بطء

وهو ال يعرف ،  أو اثنني ناحييت اختلس نظرة)شريف(و، خلف ظهرها
   ، كان سيالعبهقًاما سر هذا التعكري ملزاجه بعد أن وجد صدي

   ،أما أنا
، الرؤيا أمامي مشوشة، الدوار يكتنفىن، فقد افترشت األرض

   ،مهما رحب، ضيق يف وجهي، والعامل ضيق
هي أن تكون أمامك وأنت تعلم أنك ، أسوأ طريقة الفتقاد األشياء

   ،حلصول عليهاال ميكن ا
 يلهو نابأن أرى يل ابأحلم مخس أو ست سنوات من اآلن هل 

 ماومن اخللفية متا، تركض خلفه تالحقه) فريوز(و، بكرة على شاطئ
  ؟نمائي أحتل احليز ما بينهما وأحيطهما بذراعييأبرز كأنين جنم س

   ،مرة أخرى وجدت أن الدموع قد بللت وجهي
ينمو داخلي وحيتلين آخر  )رمزي(، إنين أتغري، ما الذي حيدث يل

لكن هل سيمهلين القدر وأحيا حىت أراه وأتعرف ،  بعد يوممايو
  !عليه؟

***  
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ا أدرِ كم يووأنا يف حالة يرثى هلام علي مر  ،  
 يف سيناريو را طوال كل هذه السنوات فكرت مراينبالرغم من أن

حىت على الرغم من معرفيت ، وفهإمكانية حدوثه وظر، اللقاء الثاين
 ينولكن، إال أنين فكرت، خرآمتزوجة من رجل آخر بوجودها يف بلد 

 مل أتصور ماكما أنين يو،  مل أجنح يف أن أتوصل ملثل هذا السيناريوداأب
   .وقعه الرهيب على نفسي

على حدة فشلت كلٌ ) مىن(و) فريوز(وكل احملاوالت الفردية لـ
  .زاجيةيف تغيري حاليت امل

يتردد يف ) شريف(زال جسدي كله يرتعد كلما مسعت صوت وما
ولكنه ال يفعل هذا التأثري إال ، )نسرين(رمبا أكثر من رؤياي لـ، أذين

  )!!!نسرين(عندما أتذكر أنه ابن 
   ،)فريوز(حينها أدركت أنين جيب أن أتزوج 

   ،)فريوز(جيب أن يكون هديف يف احلياة أن أتزوج 
   ،)فريوز( من نا إبأن يرزقين اهللا

 ومعتقل )أبو غريب(ويف عامل يصطبح كل يوم بأخبار سجن 
 واهلجوم القادم رمبا على )بن الدن( والبحث عن صدام و)جوانتانامو(

   ،سوريا أو إيران

 
- 286 -

  ، اقتربت من أمي
والدي باخلارج يشتري ، على الكنبة يف الصالةجالسة كانت 

 يف النادي مع )مجيلة(، ةبعض اللوازم اخلاصة مبجموعاته الدراسي
ولكن ال بد هو يف مكان ما ، ال أعرف أين هو، )جمد(و، صديقاا

  .حياول أن جيتذب مشكلة جديدة
  :يف أكثر هلجات صويت محيمية 

  ، ماما -
  ؟عايز تتغدى، أيوه يا حبييب -
  ، أنا عايز أكلمك يف موضوع كده، أل -

اة يف مرتلنا جيعل فقد كان نسق احلي، حملت أساريرها تتهلل لوهلة
  ، مساحة ملوضوع واحد فقط ميكن أن نتحدث فيه أنا وأمي

  ، فرحين، خري يا حبيب قليب -
  ، كما أفعل عادة،  ألتراجعدا جباكان الوقت مناس

  ، إال أنه هذه املرة مل حيدث
  ، شيئوبدأت أحكي هلا كل 

  ،  ميكن أن أحكيه هلاشيئولكن كل ، عا طبشيئليس كل 
 أن أظهر مدى لًاحماو، سامتحم، عاسري،  كالطلقةكنت أحتدث

  ، )فريوز(حيب وارتباطي واقتناعي ورغبيت يف 
  ، كنت أحكي وأمامي حلظتان من حيايت
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  ، يوم عيد ميالدها بكل ما فيه

 بكل ما أثاره يفّ من مشاعر كنت أجهل )شريف(ويوم قابلت 
   ،مكاا بداخلي

وأدافع ، وأحكي وأحكيوأنا أحكي ، مل أدرِ كم مر من الوقت
األمر كله ، وأختلق احلجج واألسباب قبل أن أناقش، قبل أن أًهاجم

 قضية –قًاح–وهي ، بدا كما لو أنين يف مرافعة لكسب قضية هامة
  ، قضية حيايت وما سأفعله ا، هامة

  ، وانتبهت ملا حوىل، وحني انتهيت بعد دهر من الزمان

لى وجهه أمارات اجلد  عند مدخل الصالة عفًاوجدت أيب واق
 جالس على طاولة السفرة وقد أسند رأسه على )جمد(و، واألسى

  ،  جالسة والدموع تنهمر من عينيها)مجيلة(وأمامه كانت ، كفيه

  ، مل أدرِ مىت دخل وجاء كل هؤالء

  ، من أمي، وكان رد الفعل املتوقع

بقى بعد كل الزمن ، )رمزي(يا ريتين كنت مت بدل خالتك يا  -
عيلة ومجال ،  وأنا مستنية إنك تفرحين كده بدكتورة وال مهندسةده

بتاعة خدمة ، جتيبلي حتة بت مفعوصة كانت عيانة عندك، ومركز
ممرضة وعيلتها زبالة وساكنة واختها ملة تعليم اجتماعية ومش مكّ

  !؟وتقول يل عاوز أجتوز،  أخوها اتقتل فيها،ومتربية يف حارة

   ،حد آخر ليتكلممل تترك أمي الفرصة ألي أ
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إنت مش شايف أصحابك ؟ هاتقول لزمايلك إيه يا دكتور -
 ؟زاياوعياهلم طالعني عاملني  ؟وزمايلك متجوزين بنات شكلهم إيه

  !!وراحيني مدارس شكلها إيه؟
  ! بتاعتك هاتريب عيالك فني؟)فريوز(ست ، ممكن تقول يل

  !؟!يف احلارة؟
وابن الصايع وابن اجلزار  مع ابن البواب وابن الكناس

  !؟وامليكانيكي والسباك
  !!؟)رمزي(إنت اجتننت يا 

بيه باتباهي الدكتور العاقل اللي ابين وأنا اللي كنت فاكراك 
تيجي على آخر الزمن وعايز حتط الطني على راسك ، وسط العامل كله

دلوقت عايز توطيها ليه ، سناااللي كنت رافع رانت دا ، وراسنا
  !!!وحتطها لنا يف األرض؟

 أمامي يتحطم شيئكانت الدموع تنهمر مين غزيرة وأنا أرى كل 
ولكن ليس هلذه الدرجة من ، ضاكنت أتوقع مقاومة ورف، وينهدم

  .التجريح يل وملن أحب
  :وهتفت بصوت خمنوق،  تبكي هي األخرى)مجيلة(كانت 

 ما يستاهلش )رمزي(أبيه ، حرام عليكي، كـفاية بقى يا ماما -
   .كل ده

ا غاض)جمد( هبت ، مل أدرِ أهو مين أم من رد فعل أمي، برب
  :ووجه كالمه ألمي، والدي على كتفي
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الدنيا ما جتيش ، الكالم أخد وعطا، )رمزي(خالص بقى يا أم  -
   .إهدي كده واستهدي باهللا، قفش كده

إنت ما مسعتش املصيبة اللي جايبها لنا ، )أمري(أهدا إيه يا ، أهدا -
  ؟ إنت جيت متأخر وعايزنا نناسبها وال

مث أمسكت رأسها يف قوة وبدأت تطوح جسدها ميىن ويسرى 
  ، وكنت أنا أبكي يف حرقة وقهر شديدين، وهي تتأوه

  ، ال أعرف ماذا أفعل
ق أنا بني ما أحب ومممزوبني أمي وأهلي ومعاريف ،  أحبن

  .وحيايت بكل صورها
، تجب لهلكىن مل أس، استوقفين أيب، دون وعي مين بدأت أنسحب

، رن التليفون، ويف حلظات كنت يف سياريت أقودها إىل حيث ال أدري
ال أعرف ماذا سأفعل بعد ، مل أعرف ماذا أفعل، مل أرد، إنه املرتل

 وأضع )فريوز(أم أتزوج ، هل سأنسحب بعد حماولة واحدة! اآلن؟
  !ما هو الصحيح والسليم والسوي؟، !اجلميع أمام األمر الواقع؟

 بكل ما يعتمل يا موحياكان صويت باك، )ريوزف(اتصلت بـ
  :داخلي من صراع ومتزق

هاسبقك على ، الزم أشوفك دلوقت، أنا حمتاج لك، )فريوز( -
علشان أنا ،  أرجوكي ما تتأخريش عليا.،هاستناكي هناك، العيادة

  .حاسس إين بأموت
***  
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 رأسي بني ساعدي،   
اليت بدأ )نسرين(ئي أمام عيين يبدأ بـت حيايت كشريط سينمامر 

كان ، كانت تصغرين بعام دراسي واحد، حيب هلا أثناء فترة الكلية
حتول إىل حب أخذ ينمو ، لقاؤنا عبارة عن سوء تفاهم بالكافيتريا

كان ال يبدو ، وينمو مع األيام حىت صار مثار حسد لكل من يراقبنا
وجشع عائلتها ، وافق عائلتينالكن عدم ت، أنه مثة سبب ميكن أن يفرقنا

وهو ما أصابين ، املبالغ فيه يف املطالب املادية حال دون إمتام زواجنا
فلم أقاوم التيار أكثر ، فًا وساذجاً وضعياكنت صغري، بالصدمة لفترة

   ،واستسلمت هي األخرى بأسرع مما توقعت، فاستسلمت
   ،الفلوس

   ،ةال أعرف ما هي العالقة بني الفلوس والسعاد
   ،لًاالفلوس ميكنها أن تشتري مرت

  ، نا وسكوناولكنها ال تشتري سك
  ، ماال نو، راتشتري سري

  ، ناال زم، ساعة يد
  ، ال معرفة، باكتا
  ، ماال احترا،  يف احلياةزا متميعاموق
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  ، ال صحة، دواًء

ادال حياة، م ،  

لدخول يف مث أخذتين احلياة رغم حماواليت ل، تذكرت حاليت بعدها
وتساءلت لم لَم يكتب ، )رانيا(و) نانسي(أذكر منها ، عالقات أخرى

األويل كانت خرجية اجلامعة األمريكية ، النجاح ألي من العالقتني
زلت يف فترة إعادة ماولكنه يبدو أنين كنت ، واألخرى جتارة إجنليزي

اذا وهأنذا ثانية أقف مكاين وال أعرف م، )فريوز(مث جاءت ، التأهيل
  .ثانية) نسرين( مقابليت لـ اوأخري، )مىن(مث ، أفعل

  ؟ملاذا تبدو كل األمور معقدة متشابكة هكذا

  ؟بل ملاذا نشأت وولدت يف هذا الزمن وهذا اجلانب من العامل

تغير العامل ، حني ولدت كانت بالدنا مثخنة باملعارك واحلروب
كان ، أنا شابو، إىل أسوأسيئ وساءت أمورنا وسارت من ، واتمع

 مبأساة رامرو، مث احتالل العراق، مث حرب اخلليج، احتالل الكويت
وبعض األشياء الصغرية اليت ، فلسطني اليت ال يبدو هلا من حل أو اية

، الشيشان،  البوسنة واهلرسك.، يف خضم حياتناماننساها دو
  ...ليبيا، أفغانستان

املي واحلكم عليه ال أذكر على وجه التحديد مىت جرت حماكمة ع
، قصة آلة الزمن،  للغايةبا غريئًاأتذكر اآلن شي، باملوت والفناء

حنن أشبه بتلك الكائنات اليت كانت حتيا حتت ، )ويلز. چ. هـ(لـ
لو أنه ، ال أذكر، ماذا كان امسهم، األرض يف الظالم والرطوبة والعفن
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أو ، م العربهلم بال تردد اسالخترت قدر له كتابة هذه القصة اليوم 
  ،  من هذا القبيلشيئأي 

  ؟من منا تسري حياته وفق ما يريد ويتمىن
ت جبهيتهنا أفقت من شرودي وتأماليت بلمسة حانية مس ،  

 ألواجه طاقة النور را مقهولًا متسائدا شارنا حزييا باكهارفعت وج
  .)فريوز(اليت انفتحت أمامي املسماة 

  !ك قليب وروحي؟يا مال، ما لك -
   .أنا عاوز أجتوزك -

ضحكت ضحكة مقتضبة يف عصبية وهزت رأسها يف هسترييا 
  ، وهي تف

  !بتقول إيه؟!  إيه؟ -
فقمت يف بطء ، كانت قد جلست على الكرسي الوثري أمام مكتيب

 كًاوهدوء من خلف مكتيب ألجلس على الكرسي املواجه هلا ممس
 نظري عاما حبنو بالغ رافقبلته،  إيامها لشفاهيعاراف، بيديها يف رقة

  :أراقبها فارتعد جسدها لوهلة 
   .عاوز أجتوزك، )فريوز(أيوه يا  -

أطرقت يف األرض وبدا على ، سحبت يديها يف هدوء من بني يدي
  ، وجهها أمارات اجلد والتفكري العميقني

، والفروق اللي بينا، ما إنت عارف الظروف، )رمزي(إزاي يا  -
   .واأكيد أهلك مش هايوفق
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  !بتحبيين وال أل؟ -
   .عليكهارد أنا مش ! ده سؤال برضه ؟ -
  !واثقة فيا وال أل؟ -
   .هاردبرضه مش  -
الزمن بيعدي والعمر بيمر وأنا حمروم منك ومش قادر أعيش  -

أنا ، ويا مني يعيش لبكره، أنا ماعرفش هاحيصل إيه بكره، من غريك
   .)فريوز(اتنا يا عن حي، عن دلوقت، باتكلم عن النهاردة

  ؟ممكن تقول يل! وفني؟! وإزاي؟، )رمزي(نتجوز إيه يا  -
وأهلي هاحنطهم قدام األمر ، بس نتجوز، نتجوز يف أي حتة -
   .وزمايلي واتمع ماهلمش حاجة عندي، الواقع
اصرب ، )رمزي(مافيش حد ممكن يلغي كل الناس من حياته يا  -

وساعتها ممكن الناس ، حسناصرب بكره الظروف تبقى أ، يا حبييب
   .مناسبة ليك أكترواكون تقبلين أكتر 

  : يف غضب فًاهببت واق
، إحنا الزم نتجوز يف أقرب فرصة، مافيش بكره وال بعدين -

   .ندور على شقة إجيار جديد ونقعد فيها
  :وأحاطتين بذراعيها،  تواجهين)فريوز(وقفت 

مالك متعصب !  واحكي يل إيه احلكاية؟)رمزي(اهدا بس يا -
بس مش ، إنت عارف إن اللي بتقوله ده حلم حيايت، ومتنرفز كده
، أنا برضه نفسي يبقى ما فيش بيين وبينك حواجز، بالشكل ده



 
- 297 -

، وأعمل فرح، بس أنا عايزة أبقى عروسه، والنهارده قبل بكره
عايزة أجيب منك طفل ما يعرفش اخلوف ،  عاوزه أمك حتبين.،وأفرح

   . عمرها خايفةزي ما أمه عاشت طول
وكل اللي بتقوليه ، إحنا الزم نبتدي مع بعض دلوقت، )فريوز( -

  .مش هانستناه لغاية ما حيصل، ده هاييجي مع الزمن
إنت ، وفكراهدا بس ،  وأنا هاعمله)رمزي(إنت عايز إيه يا  -

بس بشرط إنك ، اللي هاتقوله أنا هأنفذه، عارف إنك دنييت وحيايت
  .تكون فكرت فيه كويس

- موافقة؟يعين إنت !  
فاندفعت حنوها يف قوة ، لًاوأطرقت يف األرض خج، أومأت برأسها

   ،أحتضنها وأقبلها وأداعبها يف مرح وسعادة
   ،لًابينما كان ذهىن مشغو
  !سأفعله؟إين كيف سأفعل ما قلت 
وأننا ، أعلم أنه مثة أوقات صعبة ستمر علينا، كنت يف قرارة نفسي

 الذي بيننا شيئ ما سنرغب يف أن ننهي هذا اليف حلظة، يف نقطة ما
، إنه إذا مل أطلب منها ذلك،  كنت أعلمضاولكين أي، وخنرج منه

، ألين يف داخلي،  ما تبقى يل من العمرنا وحزيمافسأظل ناد، واآلن
، تناسبين وتناسب احتياجايت ورغبايتإنسانة أعلم أا أكثر ، ويف قليب

جتعل حيايت ، وال تتصيد يل األخطاءتساندين ، تفهمين وتتفهمين
  ، لًاأهدأ وأفضل وأكثر نعومة وحتم، الصعبة الصاخبة املزعجة القميئة
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  ، برزت الفكرة يف رأسي، وإذ فجأة
   .إحنا هااجر، )فريوز( -
  !!ها نعمل إيه؟! إيه ؟ -

 )ماهر(أجلستها أمامي ثانية وبدأت أشرح هلا يف هدوء قصة 
  ،  عنهئشيوخطته يف احلياة وكل 

مبجتمع ، بناس جديدة، إحنا كده ممكن نبتدي حياة جديدة -
   .جديد

  ، وألول مرة تبتسم وتستسيغ الفكرة
  ، بل ألول مرة أستسيغها أنا اآلخر

  ،ا مثاليلًاوتبدو لنا ح
  .شيئلكل 

***  
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 رجل كبري يف سن ، غادرنا العيادة استوقفين أحدهم
 يقصده املرضى للشفاء نابأنه ال جيوز أن أحول مكاوالدي ومهس يل 

وأنه يعلم أنه تتكرر مقاباليت لبنات داخل العيادة يف غري ،  للغرامشاع
أوقات العمل وأنه جيب أال ألتفت ألعمال الشيطان وأنتبه لنفسي 

فقد ، اكتفيت باالبتسام وربت على كتفه، وملستقبلي وأستقر وأتزوج
وأقوهلا أنا ، لًا قب)ماهر(قاهلا ، مااآلن خمتلفة متاكانت نظريت لألمور 

  .اآلن
  )) أفضل مقرباما داميالجل  )رمزي(أنا بأبعد يا ((

 وميكنك من اآلن أن ماسأبتعد عنك متا، الظنمسيئ جاري العزيز 
لو أن ،  عينداتكف عن القلق علي وتبدأ يف ممارسة حياتك اخلاصة بعي

رمبا ،  هو والبحث عن طرق لعالجها منا تفرغ حلل مشاكلهلًاك
  .لصارت الدنيا أفضل واحلال أفضل واحلياة أفضل

ليستقبلين سيل هائل من السباب بألفاظ غاية يف ، نزلت الشارع
صارت هي طبيعة شوارعنا وما عدنا حىت نتأثر ا ، البذاءة واالحنطاط

   .حىت أننا كففنا عن مالحظتها، أو نعترض على مساعنا هلا
  ، ناس بالدنا، للناس من حويلنظرت 

كم ،  ملرتهلا)فريوز(وتساءلت وأنا أستعد لركوب سياريت ألوصل 
   .ضاع من قيمنا اجلميلة
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، يسقط أحدمها على غطاء السيارة األمامي، شابان يتشاجران
 تراقبين )فريوز(بل أشعلت املوتور يف هدوء و، ناولكين ال أحرك ساك

   .ولكنه مل حيدث، ردة فعليف اندهاش فقد انتظرت مين أي 
  ، حبيبيت ما جدوى الساعة ألناس قد فقدوا الوقت

  ، أناس جياهرون باخلطأ ويفاخرون به
  ، يلفقون القضايا وخيتلقوا ويعيشون فيها

  ، ناميارسون البلطجة عل
  ، ينتهكون حرمات الناس
  ، يسطون على املال العام

  ، ومرؤوسني، يتربحون من مناصبهم مسئولني
  ، غتالون شرف اآلخريني

  ،خيونون للصعود على جثث الشرفاء
  ، يبسطون نفوذهم وسيطرم دون حق

  ، يا أو إشعاعيارمبا كيميائ، أمساك مسعورة يف ر ملوث
حيث ميكنين أن أتنفس اهلواء ، داسأترك كل هذا وأحلّق بعي

، النظيف وأستطيع التعامل مع اآلخرين دون ضغوط أو حساسيات
بل هي ، سحابتنا السوداء ال تغطي مساءنا، نين أن أحبحيث ميك

ويقهرنا العجز واملرض ، وحنن خنتنق وال ندري، تغلف قلوبنا وأرواحنا
   .واألسى على أنفسنا
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  ،  النظرات)فريوز(تبادلت مع 
  ، وكل وجهي مشرق اآلن

  !!!ضابل ومبتسم أي
***  
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لنا القن خاصة بعدما اصل يف سفارة نيوزيلندا كثري 

د مبساندتنا أخربناه برغبتنا يف الزواج هناك لنبدأ حياتنا اجلديدة وتعه
ا ينهمك يف وبدأ كل من، والوقوف إىل جانب طلبنا بصفة شخصية
  .إاء أوراقه املطلوبة ومجعها يف أسرع وقت

امنا طلقدلق القبول واحلماس ولكنه مل ي،  للسفارة الكنديةلًا مماثب
  .ولكننا مل نيأس، املماثل لسابقه

***  
  ، مل أعد ملناقشة املوضوع مع أيب وأمي

 مل يذكر )جمد(،  االستطراد مل أمسح هلا)مجيلة(حىت عندما حاولت 
يبدو عليه القلق الشديد وعندما ،  عن موضوعي أو موضوعهئًاشي

بة وهو خائف للغاية قد مت إحالته للنيا، سألته أخربين أن حمضر الفتاة
أخربته أنه اآلن قد حان الوقت إلخبار والدي ، من نتيجة هذا عليه

وال يسعه أن يدفن رأسه يف ، أكثر من ذلكاالنتظار فاألمر ال حيتمل 
  .الرمال وينتظر احلل يأيت من السماء

سألته عن مدى قدرتنا على التحدث مع الفتاة ومحلها على 
 أا طلبت منه عشرة آالف جنية على فأخربين، التنازل عن البالغ

فعنفته ألنه مل خيرب أيب بذلك من ، سبيل التعويض وهي مستعدة للتنازل
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أو كان يوافق ويبلغ البوليس خبضوعه ، قبل وهو كان سيتصرف
  . من هذا القبيلشيئأو أي ، لعملية ابتزاز
 سا رسالة إلكترونية أخربه فيها بفكريت فأبدى حتم)ماهر(بعثت لـ

 يا أن األمور بدأت تستقر له هناك وأنه بدأ يفكر جدصا خصودايشد
فرددت عليه بأا أقل ما تستحقه هذه ، يف استجالب أمه اآلن

  .الصابرة عليه وعلى أفكاره انونة
أو أي أحد أخر من أصدقائي ) لبىن(أو ، )مىن(أو ) أجمد(مل أخرب 

بعدها ) فريوز(يل ولـ حىت تستقيم األمور راسأبقي األمر س، ومعاريف
  .شيئلن يهم أي 

وتفكر يف استكمال ، ماأا أحبت فرنسا متا) مىن(أخربتين 
على الرغم من عودة أهلها إال أا استمرت إنه بل ، دراستها هناك

لكين ،  هناك جديد ومثري ومجيلشيئكل ، راهناك ومدت مكوثها شه
  .أزد أوحشتين ومل ضاأخربا أا أي، داأوحشتها ج

كأنين يف ، أخذت أيامي متر ببطء وملل وأنا يف انتظار النتيجة
   .امتحان ما

أن تتراجع أكثر من مرة إال أنين كنت أشجعها ) فريوز(حاولت 
   .وأعدد هلا مزايا اهلجرة واحلياة اجلديدة

، هايأخ، أختها، أخربتين كم هي خائفة من ردود أفعال اآلخرين
   .عمها

،  يف ردود أفعاهلمقًاما الذي يهمها حوسألتها و، سخرت منها
  .فضحكت،  أا ذكرت عمهاصاخصو
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 فبان على وجهها باعن احتمال إغالقي للعيادة قري) مساح(أخربت 
وكيف أن دخلها من ، وتساءلت عما ستفعله بعد ذلك، اجلزع

 من مصادر الدخل لعائلتها وأم صاروا ما هااالعيادة صار جزًء
ا أين سأترك ، وبكت، ايعتمدون عليها كثريهدأت من روعها ووعد

  . آخرلًا من املال تدبر به أمورها حىت جتد هلا عمغاهلا مبل
،  يف أحد دروسهكًازال منهمماعندما عدت للمرتل كان والدي 

، وأنقل نظري بني الوجوه الشابة اجلالسة أمامه، وقفت أتأمله لوهلة
تالقت ، يفكر وماذا يريدأحاول أن أنفذ داخل كل منهم ألرى ماذا 

  .والدي بعيين فابتسم كل منا لآلخر يف حنوعينا 
ويف قوة جعلتها ، احتضنتها يف شوق شديد، )مجيلة(وعندما قابلت 
زالت غاضبة مين ألين مل أناقش معها مافهي ، تتملص وتتململ

هي كتلة ضئيلة من ، موضوع حبيبيت وزواجي منها وكل هذه األشياء
عر املرهفة يف عامل ترتع فيه القسوة ويمن الغلظة األحاسيس واملشا

  .كم سأفتقدك يا مالكي الصغري، والعنف
كانت أمي واقفة يف شباك غرفتها تتطلع إىل السماء وتناجي اهللا 

هي صالة خاصة بال سجود أو ركعات وال تقام ، كما تفعل كل ليلة
وء اقتربت منها يف هد، ولكين أظنها صادقة للغاية، على سجادة

، فأعادت يدها للوراء وربتت على شعري، واحتضنتها من اخللف
  :مهست هلا 

  .أنا آسف يا ماما -
  ، )تقبلينجبذعها مث مالت ( .حصل خري يا حبييب -
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  ، بدأت دمعة تفر من عيين
على آسف بينما أنا ، )فريوز(على موضوع آسف هي تظن أين 

   . سأتركهم وأهاجر فقد طفح الكيلينأن
   ،)فريوز(اتصلت بـ، دخلت غرفيت

- خايفة؟إنت !  
   .)رمزي(أوي يا  -
   .نا معانارب، ماختافيش، شاء اهللان خري  -

  .وأيت املكاملة
ولكن ؟ زلت أتساءل إن كنت اختذت القرار السليم أم الماكنت 

عندما أمسع أي  ،شيئعندما حيدث ، كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة
، أو أمشي يف الشارع،  أقرأ اجلريدةأو، عندما أفتح التليفزيون، شيئ

 اختذت القرار ينأن، أظن أكثر وأكثر، أو أرى أو أحتدث مع الناس
  .الصحيح

***  
مل أصدق نفسي حني جاءتنا املوافقة املشتركة من السفارة 

   .النيوزيلندية
ونظرة ال تفسري هلا على ،  كانت ترتعد)فريوز(وعندما قابلت 

   .وجهها
  ة بإيه؟نا حاس أ)رمزي(عارف يا  -
  ؟إيه -
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- كأين بانسلخ من ، ة كأن روحي هاخترج من جسميحاس
أنا ، كأين ال اتولدت وال عشت، جلدي وأحط بداله جلد صناعي

   .حاسة إن أنا مش موجودة
علشان نتولد من جديد ، حبيبيت إحنا مهاجرين علشان كده -

   .ونغير جلدنا
فركت ، وا زائغةوعي، كانتا باردتني كالثلج، أمسكت يديها

مث ، فنظرت يل وابتسمت، يديها بيدي ألبعث فيهما بعض الدفء
  ، زفرت يف حرارة

   .با حبك أوي، )رمزي(با حبك يا  -
األيام القادمة ستكون حامسة للغاية يف حياة ، مث ران علينا الصمت

  ، عابل حلياتنا م، كل منا
   ،نظرت يل يف عيين مباشرة

ما دام ده هوه الطريق ، بركة اهللاعلى ، )رمزي(خالص يا  -
  .شايفه ليناانت الوحيد اللي 

واخلروج ،  نفسي بقرب الوصالياممن، احتضنت يديها يف حنان
أن تبدأ من جديد خري من أن تتوقف ، من معاناة حيايت بكل صورها

أو تتخذ الطريق اخلطأ فتجد نفسك وقد ضللت الطريق ومير بك 
جلسد قد ثقل فال يسعك سوى أن الوقت فتجد أن العمر فات وا

  .تنتظر النهاية يف بطء وملل
***  
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  ، وحتدد موعد السفر بعد أسبوعني، حجزت تذكريت السفر
وتنتهي املسرحية السخيفة اليت أحياها هنا وأبدأ حيايت ، أسبوعان

  ، احلقيقية
وأحسست أن رمضان هذا خمتلف عن كل ، كان الوقت رمضان

  ، ماين وحيقق األحالمهذا العام جيلب يل األ، سنة
شاهدت أحد الربامج التلفزيونية اليت تزدحم ا القنوات أرضية 

  !من هي كونداليزا رايس؟: املذيعة كانت تسأل، كانت أم فضائية
أجاب رجل يف منتصف العمر بأنه فندق يف شرم الشيخ وهو كبري 

شاب يف مقتبل العمر أجاب بأا لوحة لرسام أجنيب ، ومعروف
صيب ذكي للغاية أجاب بأنه يعرفها ، اآلنامسه لكنه ال يذكر مشهور و

  !!! فهي وزيرة خارجية إسرائيلمامتا
واإلحساس ، كدت أسقط من فرط الضحك املختلط بالبكاء

  :وجدتين أهتف يف قرارة نفسي، شر البلية ما يضحك، باملرارة
وال تزعلوا ، أنا ماشي خالص، واهللا العظيم ماشي، خالص -

  .نفسكم
، مت من أمام الربنامج واستأنفت التفكري يف اخلطوة القادمةق

مبوعد السفر فوعدين أنه سينتظرين يف املطار ليستقبلين ) ماهر(أخربت 
وميكننا أن نقيم معه يف شقته بعض الوقت حىت ) فريوز(أنا وخطيبيت 

  .نتدبر أمورنا ونبدأ حياتنا
، النتيجةوللمرة األوىل يف حيايت أكون أول من يقطف أوراق 

  .كأين باأليام أتعجلها وأرقب انقضاءها
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 بافبدا األمر مناس، أخربم هنا أين سأسافر عدة أيام يف قافلة طبية
   . وحنن يف رمضانصا خصومامتا

فقد أخربم أا ستقضي عدة أيام مع إحدى صديقاا ) فريوز(أما 
   ،يف اإلسكندرية

جاء اليوم املوعوداوأخري ،   
  .يوم السفر

***  
كنا سنتقابل يف ميدان التحرير التاسعة مساًء لنستقل األتوبيس 

مل تكن الشوارع مزدمحة فالناس يف بيوا بعد ، املكيف الذاهب للمطار
فوجدتين أجلس على كنبة ، اإلفطار أسرية املسلسالت املتتابعة املتوالية

  ، وحدي مبحطة األتوبيس
  ، ر فيها هنا أفكّشياءهذه هي أخر أ

، أنا أفتقدهم من اآلن، عت أيب وأمي وأخويت كما جيب ودهل
أفتقد مكتيب الذي ذاكرت عليه ، وسريري، وغرفيت، أفتقد مرتيل

بل أنين سأفتقد ، ومرضاي، سأفتقد عياديت، وأوراقي، وكتيب، رامرا
، )حممد(و، )أجمد(و، وشارعي، أفتقد سياريت، الطيبة البسيطة) مساح(

سأفتقد عدد أخبار اليوم يوم السبت ، ىوكل أصدقائي على املقه
 من كشك أمام املسجد حيث ماوأهرام اجلمعة الذي أشتريه دو

سأفتقد ، سأفتقد الكلية والقسم وأساتذيت وزمالئي باملستشفى، أصلي
عامل ) عم عبد احلكيم(و، املمرضات والعمال وفنيي املعمل واألشعة

   .املصعد بسجائره الكليوباترا
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  ، نظرت لساعيت

فرننت هلا على التليفون ، لًاقد تأخرت قلي) فريوز(كانت 
لهاألتعج.   

وثانية أفزعتين صورة ، وخاليت، )أجمد(وأم ، )مرعي(تذكرت عم 
   .الطفل العراقي املشوه من جراء القصف األمريكي

مث ، وأخذت أراقب دخاا وهو يتصاعد ويعلو، أشعلت سيجارة
هل سأفتقد ، هل سأفتقد هذا اهلواء ، يف اهلواءبا وذائيامتالش، يعلو

ـُير الختار ، هل سأفتقد هذا النيل، هذه األرض لو أن هذا النيل خ
مناه وأخفيناه مببانينا املشوهة ناه ومسبعد أن لوثّ، اهلجرة هو اآلخر

   .فاتنا وأرواثناوألقينا فيه مبخلّ

كل  نااليت أزداد ا إميا) ماهر(نظرية ، سأبتعد من أجل أن أقترب
  .يوم

ولكنها مل ، فقررت أن أتصل ا، لًارت فعقد تأخ) فريوز(كانت 
جاء أتوبيس ولكىن مل أركبه فرفيقيت ، رمبا تركت تليفوا باملرتل، ترد

وبدأ القلق ، نظرت لساعيت ثانية، انطلق األتوبيس، مل تأت بعد
  !؟)فريوز(أين أنت يا ، فاتصلت ثانية، يتسرب داخلي

  ، تصل على تليفون مرتهلاأ هداين تفكريي أن

والدموع تكاد ختترق مساعة ، صعقت عندما مسعت صوا يرد
   ،التليفون لتصلين



 
- 315 -

أنا مش هأقدر ، ساحمين، أنا آسفة أوي، )رمزي(أنا آسفة يا  -
   .مش هأقدر، أنا مش هأقدر، بالش، )رمزي(بالش يا ، أسافر معاك

  ، كان الوقت يكاد يأزف، نظرت لساعيت
إحنا مش اتكلمنا يف املوضوع ده ، امسعيين،  حبيبيت.،)فريوز( -

ومشينا الطريق مع بعض واحدة واحدة حلد ما وصلنا ، أكتر من مرة
أنا ، حرام عليكي دي كل اللي بنيناه يف حلظة، للخطوة األخرية

مش مهم جتييب ، أرجوكي تعايل بقى، وحمتاج لك، وعايزك، باحبك
اركيب تاكسي بسرعة ، بس تعايل، تعايل، مش مهم جتييب هدوم، شنطة
   .حرام عليكي، )فريوز(أرجوكي يا ، وتعايل

   ،بدأت دموعي تنهمر هي األخرى وأنا أرجوها واستعطفها
إزاي ، )رمزي( مانفعكش يا لًاأنا أص، واهللا العظيم أنا آسفة -

تسيب أهلك وعيانينك وشغلك وعيادتك وصحابك وكل اخليك 
  ؟حاجة علشان نبقى مع بعض

  .ده اختياري -
ألول مرة ختتار وتفكر ، غلط) رمزي(يا ، غلط، غلط، أل -
مش اا وما ينفعش ننكرها ونقول ) رمزي(دي حياتنا يا ، غلط

، )رمزي(إحنا بنهرب يا ، )رمزي(أنا مش عايزة أهرب يا ، موجودة
  ؟فاهم يعين إيه بنهرب

بنهرب ، علشان حاجة حلوة، إحنا بنهرب من حاجة وحشة -
اة كلها أمل وعذاب وقسوة وعنف وغضب وحزن وحرب من حي
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علشان حياة جديدة كلها أمل وحنان ونور وعطف ، وموت ومرض
   .وفرح وهدوء

بس أنا مش هاقدر أعمل كده ف إخوايت وعمي حىت لو مش  -
وشوف إنت كمان اللي هاتعمله يف أمك وأبوك ، باحبه بس عمي

، ة واإلرادة والقوةاللي علمتين الشجاع) رمزي(إنت يا ، واخواتك
   .الزم حناول هنا، )رمزي(يبقى الزم حناول هنا يا 

، مهما حاولنا هنا مش هانقدر على كل احلاجات اللي حوالينا -
وماحدش ، ماحدش هايفهم، مش هانقدر نفهم أهلي والناس واتمع

   . علشان يفهملًاوال عنده استعداد إنه يسمع أص، عايز يفهم

أنا عارفة إين قلت ، أنا آسفة يا حبييب، ولو ،)رمزي(ولو يا  -
وإنت عارف قد إيه أنا ، كل اللي تقولهوهانفذ ، لك إين حتت أمرك

   .عايزاك وبأحبك وبأمتىن أعيش عمري كله معاك

وإحنا عندنا ، بسبب ومن غري سبب، ما الناس بتهاجر كل يوم -
   .ألف سبب، بدل السبب

  .ساحمين -

  ؟ده أخر كالم عندك -

  ، أنا آسفة، )رمزي(يوه يا أ -

أحس باخليانة ،  على كل املستوياتامقهور،  للغايةباكنت غاض
  ، ولكين ال أستطيع أن أصف نوعها
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، ولوحدي، على العموم أنا مسافر، )فريوز(متشكر أوي يا  -
، الڤيزا معاكي، الباسبور معاكي، ولو عايزة تبقي تيجي براحتك

   . مسافر دلوقتأنا بقى، والتذكرة ممكن تبدليها
  ، منهارة على الطرف اآلخر من اخلط) فريوز(كانت 

   .براحتك، خالص يا حبييب، )رمزي(خالص يا  -
  :سكتت وهلة قبل أن تستأنف 

   .ال إله إال اهللا -
ولكنها مل ، شيئ أو أي ماكنت أتوقع منها مقاومة أو استسال

ه وأنا أمسح دون أن أرد عليها قفزت في، جاء األتوبيس التايل، تفعل
  ، جاءتين رسالة على احملمول، دموعي وأنفي يف عصبية بالغة

  ))ساحمين، حبييب(( 
وأخذت أنظر من الشباك ،  يف غضبماأغلقت التليفون متا

ومل ، مل أكن يف حالة طبيعية اآلن، والصور تتغري باخلارج يف سرعة بالغة
ديد أحس إحباط ش، ما أقوم به اآلن صح أم خطأكان أكن أدري إذا 

 قًاأحس اختنا، وصداع، وغثيان رهيب، هؤبه ميلؤين فأكاد أجتش
أخرجت رأسي من الشباك علّ بعض اهلواء يدخل إىل ، داشدي

فتحت علبة سجائري أللتقط سيجارة ، ولكنه مل حيدث، صدري
فوجدت العلبة فارغة فطوحت ا يف قوة من النافذة كأين ألقي بكل 

 امللعون الذي جيعلنا شيئهو كُنه ذلك الما ، القهر واإلحباط داخلي
وهؤالء الناس ، نتشبث هكذا ذه األرض احملكوم عليها بالفناء
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أدركت اآلن إحساس الطائر الذي اعتاد ، احملكوم عليهم باإلعدام
اخلوف ، مل يغادر القفص، األسر فلما فتحوا له القفص لينال حريته
خناف ، لتغيري أو االختالفالذي تغلغل داخلنا جيعلنا خناف أكثر من ا

  .اهول واجلديد واآلخر
  ، بعض من هدوء بدأ يتسلل داخلي
  ، كنت قد اقتربت أكثر من املطار

، فكّرت يف كل ما سأتركه خلفي، )فريوز(ما هو احلق فيما قالته 
أحب أخي رغم ، حمبوب أنا من أب وأم يشمالين بعطف وحنان

، عياديت وسياريت ومرضايأحب ، مشاكله وأخيت رغم ميلودراميتها
  ، )فريوز(أين أحب ، واألدهى من ذلك

  ، هنامازالت وهي 
  ،  يهونشيئ ألكون معها فهو شيئإذا كنت سأترك كل 

  ، وال تكون معي فهو اجلنون، شيئأما أن أترك كل 
ولكننا على األقل ميكننا االستمتاع ، لًايبدو مل مشلنا مستحي، هنا

وأنا الذى كنت ، شيئ كل )ريوزف(لقد حسمت ، بشرف احملاولة
بل ، اآلن أظن أنه أنا الذي أعيش يف ظلها، أظنها تعيش يف ظلي
أال ميكن للمرء أن يتخذ ، أال قاتل اهللا التردد، وأستمتع ذا الظل

  ، ذهوينفّ،  ما يف حياته يف يوم من األيامراقرا
  ، ومل أغادر األتوبيس، فتحت التليفون ثانية

  :يا باكفًاصوا متلهجاءين ، اتصلت ا
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أنا مش هأقدر أعيش وإنت ، ماتسبنيش) رمزي(أرجوك يا  -
   .بعيد عين

  :اغتصبت ضحكة عصبية وأنا أهتف ا
، مش كان زمنا دلوقت على الطيارة راحيني نيوزيلندا، منك هللا -

وأنا بأعمل ، أسيبك هنا ملني، أنا برضه مش هأقدر أسافر وأسيبك هنا
   .)فريوز(ك هللا يا من، كل ده علشانك

والنفس ، ضحكة جعلت قليب يرقص، ضحكت هي األخرى
  ، يعاود التردد يف صدري

- مش قليت هلم إنك مسافرة يومني تالتة اسكندرية عند إنت 
  ؟واحدة صاحبتك

  :سكت حلظة مث أردفت 
بكرة العيد وكل ، أي حتة؟ إيه رأيك نسافر هنا يومني تالتة -

   .الناس هاتسافر
  :صمتها للحظت قبل أن تقولجاوبين 

   .أنا موافقة، حىت لو كانت فكرة جمنونة، نسافر هنا معلش -
  ؟وهناك نقرر، نتقابل يف الترمجان -

  ، كان األتوبيس يتأهب للعودة للتحرير
 أن أستكشف السر يف هذا لًابدأت أنظر من الشباك ثانية حماو

  ، اهلواء وهذه األرض وهذه املباين وهؤالء الناس
  ، هو سرهمما 
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  ، ما هي لعنتهم
  ، ما هو قدرهم ومستقبلهم

  .منهم، وأنا
عبدهللا. د  نجيب  محمد

 Düsseldorf, Germany 
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خاص  شكر

 

يف اية هذه الرواية اليت استغرقت كتابتها سنوات ثالث 
وأرهقتين واسترتفتين وأنا أرى أحداثها تتكرر مرة بعد مرة وتتأكد يل 

 املبكرة لألحداث والشخوص والتغيرات ال يسعين سوى أن رؤييت
أتقدم جبزيل الشكر لبعض من األمساء الذين حتولوا مع الوقت إىل 

  . وطين املثايل الذي أحببت وأحب أن أعيش فيه
ود وأدهم چىن وچأيب وأمي وزوجيت احلبيبة مي أشرف وأوالدي 

  .حممد ويفيوأخيت مرمي وزوجها وبناما وأبناء العم حازم و
املهندس ياسر ياسني الذي حيرجىن املرة تلو املرة مبراجعته اللغوية 

  .الدقيقة
 -  حممد صادق -  عمرو اجلندي -حسن كمال : رفقاء الكفاح

 أمحد القرمالوي - أمحد عبدايد - شريف عبداهلادي - أمحد مراد 
 -  مراد ماهر - عال الديب -   شريين هنائي -  حممد عصمت -

 آن - حممود الدايداموين -مصطفى الفرماوي .  أ- دالعليم مرسي عب
 مىن - حممد فؤاد عيسى - أمري عاطف -  حممد الصفيت -أدهم 

 شريين سامي - وليد جالل - حازم البيومي - رانا عمر - ماهر طه 
حسام .  أ-عماد العاديل .  أ- هاين عبداهللا - حرية سليمان -

عادل  - عيد عبداهللا . د - فتحي املزين -  حيىي هاشم -حسني 
إميان .   د-شريف حممد ثابت .  د- وفاء شهاب الدين - حممد 

 أندرو - عالء فريد - أسامة عالم - نيفني جاسر -الدواخلي 
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 حممد صالح - سايل عادل -  فيلومينا فورالن - عاطف موريس 
 -  نورماجنا - فاطمة ماضي -  ياسني سعيد - حسام باظة -زكريا 

 أمساء صالح - سارة البدري -) منسية( والء يوسف  -تيام الترك 
 مي - منة األابيض -  زينة خليل - أمحد الباسوسي .   د- الدين 
  .  والفنان املبدع حممد عيد وغريهم وغريهم الكثري- عادل 

 حممد ابراهيم - أمحد ابراهيم -أمحد هشام . د: اخويت الصغار
 -  دنيا رزق - أللفي  عبدالرمحن ا- أمحد سالمة الرشيدي -قنديل 

 -   طيبة أبو عيسى - أمحد عبداهللا - ألربت يعقوب - هبة حممود 
 يوسف - سارة عديل -   آية رزق - يامسني دويدار -أمحد أبو اخلري 

 إميان - أمنية ناجي -  يوسف أمحد -  دون تيتو - الصديق 
 -  مسري قنرب - مجال أيوب - نريمني مجال - هبة شليب -عبداملقصود 

 ماهي حلمي وغريهم -حممد مقبل .  د-  رانيا ماسا -شهرزاد هند 
  .وغريهم الكثري
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أدبية ذاتية ة  س
  حممد جنيب عبداهللا. د
أستاذ األمراض الباطنة بكلية الطب جامعة القاهرة       -طبيب بشري      •
  ).م(
 عضو نادي القصة    – عضو نادي القصة     –عضو احتاد كتاب مصر      •

  . أكتوبر6 النشاط األديب بنادي  عضو يف-بنادي الصيد  
ترمجت قصص جمموعته القصصية ما قبل وفـاة ملـك لإليطاليـة             •

والفرنسية وقدمت أوراق علمية نقدية عن أعماله يف العديـد مـن             
املؤمترات األدبية اإلقليمية والعربية كما حصل على بعض اجلـوائز يف        

اد يف كرمـة    جمال القصة القصرية ونوقشت أعماله بواسطة كبار النق       
 نادي  – احتاد الكتاب    – أكتوبر   6 نادي   – نادي الصيد    –ابن هانئ   

  . مكتبة مصر–القصة 
  : جمموعات قصصية4له   •
  )2012: 2 ط– 2005: 1ط(ما قبل وفاة ملك   -
  )2011: 2 ط– 2007: 1ط(عندما متوت القطط    -
  )2008(العزف على أوتار بشرية   -
  )2014(كريستال   -
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  :ات رواي3له   •
 - 2012: 2 ط – 2011: 1ط(أن تذوب عـشقاً     .. "أسفكسيا    -
  )2015: 3ط
  )2012: 1ط(املبتعدون لكي يقتربوا   -
: 4 ط - 2014: 3 ط - 2014: 2 ط - 2014: 1ط(شريوفوبيا    -

2015(  
  أشياء يف احلب تقتلنا: له رواية حتت الطبع حالياً  •
 ما  –ى  وقائع بعض ما جر   :  له عدة جمموعات قصصية حتت الطبع       •

  .فعله العاشق باملعشوق
له صالون أديب بامسه يقام شهريا باخلميس الثاين من كـل شـهر               •

  :بعيادته باجليزة الرابط
http://www.facebook.com/mnwifi/  

  .كما أسس صالوناً أدبياً يقام بصفة شهرية بكلية طب القصر العيين
  :للتواصل مع املؤلف  •

  : بريد إليكتروين
mnwifi@gmail.com, mnwifi@yahoo.com  

  :  الرابطMohamed Naguib: على الفيسبوك
http://www.facebook.com/Dr.M.Naguib  

  :صفحة الكاتب على اجلودريدز
https://www.goodreads.com/author/show/6453205  
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